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Verkiezingsprogramma SP Velsen 



Voorwoord  
 
De inwoners van een gemeente zijn gelukkiger daar waar de verschillen tussen mensen 

kleiner zijn. Wij van de SP Velsen willen dat we op een sociale manier met elkaar omgaan en 

samenwerken. De financiën zijn belangrijk, maar echte mensen hebben bij ons het laatste 

woord.  

 

We staan niet toe dat in onze gemeente mensen tegen elkaar worden uitgespeeld: rijk tegen 

arm, gelovig tegen ongelovig, of jong tegen oud. We willen geen egoïsme maar juist 

rechtvaardigheid en solidariteit. Voor onze gedeelde toekomst moet Velsen een gemeente 

zijn waar iedereen kan meedoen en ieder mens zich veilig thuis kan voelen; een gemeente 

waar je niet wordt beoordeeld op je afkomst, maar op je eigen inzet; een gemeente waar 

iedere mening telt, en waar je ook anderen respecteert; een gemeente waar je anderen de 

vrijheid gunt, die je ook zelf hebt gekregen.  

 

Met de gemeenteraadsverkiezingen beslist u zelf over uw perspectief op de toekomst van 

onze gemeente. 

 

Robert van Koten  

(Lijsttrekker) 
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In contact met inwoners 

Meepraten over je eigen buurt 

Op tijd weten wat er in jouw buurt gaat spelen? Betrokken worden bij belangrijke 

beslissingen en vooral in gesprek gaan met elkaar? Maar ook jouw zorgen en ideeën kunnen 

delen met zij die er iets over te zeggen hebben? Daar gaan we voor. De SP wil dat de 

gemeente haar inwoners vroeg bij gemeentelijke plannen betrekt. Dus niet pas meer pas op 

het laatste moment nadat de grote beslissingen al gemaakt zijn en de burger alleen nog de 

keuze heeft om de bus links- of rechtsom om het grasveld te laten rijden. Gesprekken 

voeren we daar waar het gebeurt. Op straat en vooral bij jou in de buurt, mét de buurt. 

• Belanghebbenden betrek je vanaf het begin bij gemeentelijke plannen. Niet pas achteraf 

als er zo goed als niets meer écht te beslissen valt. 

• Bij participatietrajecten informeren we alle omwonende informeren in laagdrempelige 

wijkbijeenkomsten. Uitnodigingen worden verspreid via de brievenbussen om iedereen te 

bereiken. Geen verrassingen meer achteraf voor burgers die nog van niets weten. 

• De gemeente komt altijd langs om de situatie ter plaatsen te beoordelen. Geen besluiten 

op basis van de meest recente foto van in Google Maps. 

Doen de wijkplatforms ook nog mee? 

De SP is een warm voorstander van de wijkplatforms. In de wijkplatforms zitten vrijwilligers 

die zich met liefde inzetten voor hun wijk. Zij geven gratis advies over de plannen van de 

gemeente. Meedenken kan echter alleen wanneer je de wijkplatforms aan het begin van de 

besluitvorming betrekt. Door iedereen op tijd en volledig te informeren, krijgen alle 

betrokken de kans om mee te denken. 

• Bewoners die zich belangeloos inzetten voor hun wijk koesteren we. 

• Bewoners zien we niet meer als noodzakelijk kwaad maar als volwaardig onderdeel van 

het besluitvorming. Iedere stem krijgt de kans zich te laten horen. 

 

• Wijkplatforms krijgen opnieuw een grotere rol in de wijken. 

Meebeslissen over regionale samenwerking 

Al langere tijd kijken Beverwijk, Heemskerk en Velsen samen naar welke 

samenwerkingsstructuur het beste past bij de IJmond. Beverwijk en Velsen doen zelfs een 

onderzoek naar de voor- en nadelen van een gemeentelijke fusie tussen de 

IJmondgemeenten. De SP is vóór samenwerking maar tegen het uitsluiten van de burgers in 

dit proces. Besluiten over de gemeenten maak je met degene die daar wonen. 

• We kijken niet alleen naar het zakelijk (bedrijfs)belang, maar nemen hierin het belang 

van de burger mee. 

 

• Een gemeentelijk referendum geeft duidelijkheid over het draagvlak voor deze plannen 

onder de inwoners van Velsen.  

 

 

 



Betaalbaar wonen in een leefbare buurt  
 
In Velsen wil je graag wonen 

 

De sociale volkshuisvesting verdient alle aandacht. Gewone bewoners zijn te snel 

“scheefwoners” en worden ongewenst de vrije markt opgejaagd. Deze vorm van privatiseren 

maakt meer kapot dan ons lief is. Het zorgt voor lastenverhoging, koopkrachtverlies en 

bevordert een ongewenste eenzijdige samenstelling van onze wijken. Voor velen is een 

betaalbare en kwalitatief goede (huur) woning steeds minder goed bereikbaar. De taak van 

het gemeentelijk ‘Bouw- en woningtoezicht’ is te beperkt omdat kennis en 

verantwoordelijkheid grotendeels uit handen zijn gegeven. De SP vindt dat we moeten 

uitgaan van de woonbehoefte van de eigen inwoners. De bewoners wénsen geen hogere 

lasten en WOZ. We zullen, zoals het hoort en door de rijksoverheid ook is opgelegd, 

vluchtelingen op een sociale wijze in onze gemeenschap opnemen. 

 

Een actief beleid moet duidelijk de rechten en plichten van nieuwe inwoners organiseren 

zodat we samen streven naar een socialere samenleving. In de kernen van Velsen met een 

tekort aan woningen voor ouderen moet bijgebouwd worden. Deze woningen dienen 

levensloopbestendig te zijn zodat men later niet gedwongen moet verhuizen. De leeftijd 

waarop jongeren zich mogen inschrijven voor een sociale huurwoning moet worden verlaagd 

naar 16 jaar. Door de leeftijdvoor inschrijving te verlagen kan worden voorkomen dat 

jongeren gedwongen worden om uit onze gemeente te vertrekken.  

 

• Sociale huurwoningen worden ook gebouwd in de duurdere wijken. 

 

• Geen grootschalige hoogbouw in IJmuiden om problemen te voorkomen. 

 

• Nieuwbouw moet worden verdeeld over de verschillende kernen. 

 

• In uitbreidingsplannen dienen sociale huurwoningen te worden opgenomen. 

 

Mooi en betaalbaar wonen  

 

De hoeveelheid sociale huurwoningen moet worden aangepast aan de toegenomen 

behoefte. Bij herstructureringsprojecten worden nog steeds goedkope en betaalbare 

huurwoningen gesloopt om plaats te maken voor dure woningen. Sociale huurwoningen 

mogen alleen gesloopt worden als uit onafhankelijk en transparant onderzoek blijkt dat dit 

bouwtechnisch noodzakelijk is of als er permanente leegstand dreigt.  

 

De SP is tegen de verkoop van sociale huurwoningen. Als er toch sociale huurwoningen 

verkocht worden, dan onder de regeling “Maatschappelijk Gebonden Eigendom” 

(MGE). Sociale huurwoningen laten we niet langer dan 3 maanden te koop staan. Als dit wel 

het geval is dan gaan ze terug in de verhuur.  

 

De huren blijven stijgen terwijl de inkomens van mensen in een huurwoning achterblijven. 

Met de woningbouwcorporaties maken we prestatieafspraken waarbij wordt ingezet op een 

lagere huurstijging dan het wettelijk maximum. Na een renovatie daalt de energierekening 

meer dan de huur stijgt.  

 

• We pleiten voor een woonlastenwaarborg in het overleg over de prestatieafspraken. 

 

• De verkoop van sociale huurwoningen wordt aan scherpe regels gebonden. 

 

• We maken afspraken over een lagere huurstijging dan het wettelijk maximum. 

 

• Wij willen meer levensloopbestendige woningen in Velsen. 

https://programma.sp.nl/hoofdstuk/6-betaalbaar-wonen-een-leefbare-buurt


 

Bij sociale nieuwbouwwoningen gaan we uit van een gunstige huurprijs waarbij de opdracht 

gegeven wordt aan degene die de beste kwaliteit kan leveren. 

 

We zoeken naar creatieve oplossingen om meer goedkopere woningen te realiseren.   

 

• De SP blijft streven naar meer betaalbare sociale huurwoningen. 

 

• De SP is tegen de verkoop en onnodige sloop van goede sociale huurwoningen. 

 

• Bij kwetsbare gebieden, zoals bij de ‘Ruïne van Brederode’ waken we voor het inleveren 

van groen voor wonen. 

 

• Voor kwetsbare groepen die niet op eigen kracht een plek kunnen krijgen op de 

woningmarkt is er hulp beschikbaar. 



Werk aan de winkel 
 
Buurtwinkels in een wijk zijn belangrijk 

 

Buurtwinkels zijn ontzettend belangrijk voor een wijk. Het zijn ontmoetingsplekken die 

bijdragen aan de sociale veiligheid. Buurtwinkels zijn onontbeerlijk nu mensen geacht worden 

langer thuis te blijven wonen. 

 

• Geen subsidie voor de buurtwinkel om te verhuizen naar het stadscentrum maar 

investeren in kleinere winkelcentra die bereikbaar zijn en blijven voor iedereen. 
 

Zorgen over de leegstand van winkels 
 

De leegstand van winkels is te groot. Om de leegstand op de Lange Nieuwstraat aan te 

pakken stimuleert de gemeente om winkels uit de omliggende wijken naar de Lange 

Nieuwstraat te verhuizen. De SP is hier geen voorstander van. We zien liever dat de oorzaak 

van de leegstand wordt aangepakt, namelijk de hoge huren van de winkelpanden.  

 

Er zijn heel wat worsten of onderbroeken te verkopen voordat alleen al de huur van een pand 

op de Lange Nieuwstraat betaald is. Helaas levert leegstand de eigenaren blijkbaar meer geld 

op dan het verlagen van de huren, denk aan het fiscale voordeel dat vastgoedeigenaren 

krijgen voor leegstand. 

 

• We informeren winkeliers over huurherzieningstrajecten en ondersteunen winkeliers 

hierin. Ook in de gesprekken met de winkelpandeigenaren. 

 

• We introduceren een leegstandsheffing voor lege winkelpanden voor de eigenaren. Ook 

het instellen van een leegstandsverordening kan een goede maatregel zijn om leegstand 

tegen te gaan. 

 

• Geen outlet centrum aan de grens van Velsen, we beschermen onze lokale winkeliers. 

 
Een goed klimaat om te ondernemen 

 

Het Midden- en Kleinbedrijf (MBK) is het hart van onze economie. Deze bedrijven bevinden 

zich midden in de samenleving. Ze zorgen voor bedrijvigheid, werkgelegenheid en 

leefbaarheid. Aandacht voor lokale ondernemers is enorm belangrijk. 

 

• We houden de administratieve lasten voor ondernemers zo laag mogelijk. Regels zijn 

prima, maar deze moeten een bedrijf dienen en niet tot last zijn.  

 

• De gemeente betaalt de facturen van zijn leveranciers op tijd, binnen 30 dagen. We 

maken het gesubsidieerde instellingen niet te moeilijk met ingewikkelde eisen over hoe 

hun rekeningen eruit moet zien.  
 

• Bij gemeentelijke aanbestedingen maken we de regels MKB-vriendelijk. Om ervoor te 

zorgen dat kleine lokale bedrijven niet buiten de boot vallen clusteren we opdrachten zo 

minimaal mogelijk. 

 

De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld 

 

Het openbaar bestuur in Nederland heeft een voorbeeldfunctie. Niet alleen kijken we of de 

burgers, bedrijven en organisaties zich aan de regels houden, de gemeente is ook een 

rolmodel. Zij moeten staan voor een eerlijk, duurzaam en sociaal beleid waarvan men zelf 

het goede voorbeeld geeft. 



• Organisaties en bedrijven die hun top teveel betalen ontvangen geen gemeentelijke 

subsidie. Geen gemeenschapsgeld naar hoge salarissen. 

 

• Velsen zorgt voor een verantwoord financieel beleid en een meerjarige sluitende 

begroting. We gaan terughoudend om met de inhuur van derden en we verspillen geen 

geld aan prestigeprojecten die niet bijdragen aan het welzijn van de burger of het lokale 

bedrijfsleven. 



Eerlijk delen van lokale lasten 
 

Gemeentelijke belastingen en lokale lasten 

 

Lokale lasten drukken verhoudingsgewijs veel zwaarder op mensen met een laag 

besteedbaar inkomen dan op mensen met een hoog inkomen. Armoede los je niet op door 

mensen op te jagen naar banen die er niet zijn maar door de lasten eerlijker te verdelen. 

 

• Als lastenverzwaring onvermijdelijk is, dan dragen de sterkste schouders de zwaarste 

lasten. 

 

• De heffing voor afvalinzameling en het riool brengen we onder in de OZB voor woningen 

en bedrijven. De heffing is dan niet langer afhankelijk van de hoeveelheid mensen in een 

huis maar van de prijs van een woning. 

 

• Ook ondernemers in zwaar weer komen in aanmerking voor kwijtschelding voor lokale 

belastingen. 



Werken en rondkomen 

 
Iedereen doet mee 

 

Nog steeds zijn er veel meer werkzoekende dan werk. Ben je boven een bepaalde leeftijd, 

net van school of heb je een arbeidshandicap, dan is het vaak te moeilijk om een nieuwe 

baan te vinden. Hoe hard je ook je best doet, eenmaal in de bijstand zijn er veel regels en 

eisen waar je aan moet voldoen. Zorg voor een familielid is opeens niet meer 

vanzelfsprekend. Door de kostendelers-norm vindt er een korting op je uitkering plaats als je 

zorgbehoevende moeder of kind bij je intrekt. Zorg voor een familielid is opeens niet meer 

vanzelfsprekend. 

 

• Geen zoektermijn voor mensen die een bijstandsuitkering aanvragen. Een zoektermijn 

kan grote financiële gevolgen hebben voor mensen die hierdoor tijdelijk geen inkomen 

hebben. 

 

• Maatwerk is nodig bij de kostendelers-norm als meerdere mensen met een uitkering in 

hetzelfde huis wonen. Inwoners die anderen (met een psychische stoornis of een 

verstandelijke beperking, in een crisissituatie, na een medische ingreep of bij ziekte) 

opvangen, mogen niet automatisch gekort worden. 

 
Ook als je een beperking hebt en moeilijk aan een baan komt 

 

Iedereen heeft recht op een baan. Voor mensen die door een lichamelijke of psychische 

beperking moeilijk aan het werk komen, is werk óók een recht. Deze mensen hebben het 

financieel al zwaar genoeg. Door alle extra zorgkosten is werk nog vaak de enige weg uit de 

armoede. Burgers met een arbeidsbeperking worden gestimuleerd om bij een ‘gewone’ 

werkgever aan de slag te gaan. Een mooi streven maar het aantal beschikbare 

arbeidsplaatsen blijft helaas nog ver achter bij het aantal mensen die graag aan het werk wil. 

 

• We voorkomen dat mensen met een arbeidsbeperking in armoede thuis achter de 

geraniums zitten, terwijl mensen met een uitkering het productiewerk doen in de sociale 

werkplaats. Kortom: een passende baan voor iedereen. 
 

• De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld en gaat op zoek naar extra kansen om 

mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen binnen de gemeente.  

 

• Voor bedrijven en organisaties die voor de gemeente een opdracht willen doen, geldt een 

sociale taakstelling.  Dit verplicht bedrijven en organisaties om mensen in dienst te 

nemen die moeilijk aan het werk komen.  

 

• Met een digitaal platform koppelen we Velsense arbeidsgehandicapten aan werkgevers in 

de regio. 

 
Als je iets verplicht, kan het geen vrijwilligerswerk zijn 

 

Iedereen die kan werken moet aan de slag maar dan wel in een gewone baan met een 

daarbij passend loon. De tegenprestatie die nu van uitkeringsgerechtigden wordt gevraagd 

draagt niet bij aan het vinden van een betaalde baan. Het kan nooit de bedoeling zijn je 

betaalde banen wegbezuinigt en dit werk voortaan door mensen met een uitkering laat doen. 

 

• Mensen met een uitkering laten we geen werk verrichten zonder (cao)loon ten koste van 

een normaal betaalde kracht. 

 

• De kosten die de gemeente nu maakt om inwoners een tegenprestatie te laten doen, 

steken we in de re-integratie naar de arbeidsmarkt waar mensen wel een normaal loon 



ontvangen. 

 

• Als we van ouderen en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers en zelfstandigen 

verwachten dat ze in ruil voor een uitkering maatschappelijke nuttige activiteiten 

verrichten, dan verwachten we dit ook van ex-bestuurders die wachtgeld ontvangen. 

 
Nog steeds leven te veel mensen in armoede 

 

De armoede in Nederland is nog steeds te hoog. 8,2% van de Nederlandse bevolking heeft 

een laag inkomen. Leven in armoede is meer dan alleen het gebrek aan geld. Armoede heeft 

vaak ook een sterk verband met problemen op andere levensterreinen. Mensen in armoede 

zijn vaker ziek, hebben meer stress en overlijden eerder. Maar liefst 1 op de 9 kinderen in 

Nederland groeit op in armoede omdat hun ouders de maandelijkse rekeningen niet meer 

kunnen betalen. De SP vindt het essentieel dat kinderen mee kunnen doen met de rest.  

 

• In Velsen kunnen inwoners, met een laag inkomen, voortaan gebruik maken van een 

collectieve zorgverzekering zonder eigen risico.  

 

• In Velsen heb je een laag inkomen als je op 100% van de bijstandsnorm zit. Voor de 

omliggende IJmondgemeenten is de norm 110%. We vinden het dan ook niet meer dan 

normaal dat dit percentage in Velsen ook wordt verhoogd naar 110%. 

 

• Inwoners met een beperking of een ziekte betalen verschillende eigen bijdragen. We 

voorkomen een opstapeling van extra kosten van eigen bijdragen. 

 

• Voor kinderen in armoede is gerichte hulp nodig met oog voor hun sociale, geestelijke en 

lichamelijke ontwikkeling. Speciale voorzieningen voor kinderen in armoede zoals voor 

kleding, zwemlessen, gebruik van  en toegang tot de bibliotheek, kosteloos lokaal 

openbaar vervoer en deelname aan sportieve of culturele activiteiten, behoren in de 

basisbehoefte te voorzien.  

 
We pakken schulden op een andere manier aan 

 

Problematische schulden brengen veel extra lasten en kosten met zich mee. Een huishouden 

met schulden kost de samenleving per jaar al snel zo’n € 100.000 (Nibud 2014: 

Overkoepelende blik op de omvang en preventie van schulden in Nederland). Een 

opmerkelijk hoog bedrag als je kijkt naar de gemiddelde schuld waarmee inwoners de 

schuldhulpverlening ingaan, dit is namelijk € 43.000 (NVVK 2016, branchevereniging voor 

schuldhulpverlening en sociaal bankieren). De SP vraagt zich af of de huidige 

schuldhulpverlening nog loont wanneer je kijkt naar de bedragen onderaan de streep. 

 

• Wachttijden om in aanmerking te komen voor schuldhulpverlening zijn zo kort mogelijk. 

Hiermee voorkomen we dat financiële problemen nog verder uit de hand lopen. 

 

• We brengen mensen niet naar de financiële afgrond. Als we een bestuurlijke boete 

opleggen, gaan we altijd rekening houden met de beslagvrije voet. Iedereen kan 

daardoor altijd in zijn of haar basisbehoefte blijven voorzien. 

 

• Huisuitzettingen voorkomen we zo veel mogelijk. Bij een huisuitzetting zijn de kosten 

voor maatschappelijk opvang in verhouding veel hoger als het probleem in eigen huis 

wordt aangepakt. 

 

• We richten een 'Jongeren Perspectief Fonds' op. Jongeren wordt een aflossingsvoorstel 

gedaan in ruil voor kwijtschelding van het grootste deel van de schuld. De jongeren 

betalen de schuld terug door te investeren in de eigen toekomst. Dit door bijvoorbeeld 

een opleiding te volgen of te gaan werken, in combinatie met vrijwilligerswerk.  

 



• Inwoners in een schuldhulpverleningstraject komen in aanmerking voor een aanvullende 

zorgverzekering. Zo krijgen bijvoorbeeld kinderen van ouders met weinig inkomen ook 

recht op een beugel. 

 

• Kinderen van ouders in de schuldhulpverlening moeten ook naar de peuterspeelzaal 

kunnen. Vooral voor kinderen uit achterstandsituaties zijn peuterspeelzalen belangrijk 

voor de ontwikkeling. 



In Velsen zorgen we voor elkaar 
 
Voor iedereen de juiste zorg 

 

Iedereen wil graag zo lang mogelijk thuis blijven wonen mits er natuurlijk voldoende zorg 

beschikbaar is en blijft. Er is echter een tekort aan seniorenwoningen en het merendeel van 

de senioren woont nog niet in aangepaste woningen (die levensloop bestendig zijn). 

 

Om lang, comfortabel en zelfstandig thuis te blijven wonen is het belangrijk dat er voldoende 

mogelijkheden zijn voor verbeteringen en aanpassingen in en om het huis. Er dient altijd 

voldoende betaalbare thuiszorg beschikbaar te zijn voor zieken, ouderen en mensen met een 

beperking die (tijdelijk) niet voor zichzelf kunnen zorgen.  

 

• De wijkverpleegkundige is wat ons betreft een belangrijke schakel met de eerstelijns 

gezondheidszorg.  

 

• Maatschappelijk werk en onafhankelijke cliëntondersteuning behoort voor iedereen in 

Velsen beschikbaar te zijn. Er zal voldaan moeten worden aan de vraag naar betaalbare 

seniorenwoningen en kleinschalige woonvormen voor mensen met een beperking. 

  

• De SP is voor hulp en zorg in de wijken. Veel mensen willen best actiever zijn in hun 

omgeving en aandacht besteden aan medebewoners die ondersteuning nodig hebben. We 

willen diverse vormen van hulp en (vrijwillige) ondersteuning samenbrengen in een 

zogenaamde “Perspectieffabriek” om (hulp)relaties tussen burgers te versterken.  

 

In Velsen maken we met elkaar onze gemeente 

 

We zijn er voor elkaar. We richten ons op het gezonde verstand: de leefwereld van burgers is 

het uitgangspunt van de SP en niet de wat het ‘systeem’ van ons eist. Er behoort voldoende 

(preventieve) inzet en opvang te zijn voor dak,- en thuislozen en gezinnen met problemen.  

 

• De SP is voor hulp en zorg op buurtniveau. 

 

• We willen hulp en vrijwillige ondersteuning samenbrengen in een Perspectieffabriek. 

 

• Er is voldoende betaalbare thuiszorg beschikbaar. 

 

• Onafhankelijke cliënt ondersteuning is er voor iedereen die dat nodig heeft. 

 

• Meer betaalbare seniorenwoningen en kleinschalige woonvormen voor mensen met een 

beperking. 

 

• Er is voldoende (preventieve) inzet en opvang voor dak,- en thuislozen en gezinnen die 

op straat komen te staan. 

 

• We willen geen onnodige aanbestedingen voor hulp en zorg. 



Kunst en cultuur voor iedereen 

Cultuur voor iedereen betaalbaar 

SP Velsen vindt het een verkeerde keus om juist de laagdrempelige culturele voorzieningen 

in Velsen weg te bezuinigen. Met pijn in ons hart zien we hoe het Witte Theater is 

wegbezuinigd ten gunste van de Stadsschouwburg. We vinden dat cultuur voor elke 

Velsenaar bereikbaar moet zijn. Ook voor mensen met een kleinere portemonnee.  

 

• Geen extra geld naar de stadsschouwburg. Geld naar cultuur voor alle Velsenaren, zoals 

bijvoorbeeld Beeckestijnpop en kleinschalige initiatieven.  

 

• Geen subsidie naar de salarissen van directeuren (twee in de stadsschouwburg en een in 

het Kunstencentrum). Drie directeuren zijn er twee te veel. Dit geld dient besteed te 

worden aan de cultuur zelf. 

 

We houden (van) het Pieter Vermeulen Museum  

 

Het Pieter Vermeulen Museum heeft een belangrijke functie op het gebied van 

natuureducatie, zowel voor jeugd als voor volwassenen. Het wordt tijd dat het museum een 

nieuw, fatsoenlijk onderkomen krijgt. De huidige huisvesting voldoet al jaren niet meer. Door 

de geplande verhuizing naar het (tijdelijk) Brak! houdt het Pieter Vermeulen Museum op in 

zijn huidige vorm te bestaan. Wat overblijft is helaas slechts nog een uitgeklede versie.  

 

• De financiële haalbaarheid van het Brak! is ons te onzeker. We willen geen “Fata-Morgana 

plan” waar we lang over praten maar wat uiteindelijk niet van de grond komt. 

 

• Ook als de financiering van Brak! niet rond komt, behouden we het Pieter Vermeulen 

Museum voor Velsen. Het museum behoudt dan de gemeentelijke subsidie en er wordt 

gezocht naar een andere locatie. 

 

• Na verhuizing naar Brak! is het museum zo klein, dat het niet meer goed tot zijn recht 

kan komen. Het is wenselijk dat er een centrale museumlocatie komt waar voldoende 

ruimte is voor natuurwaardige en prachtige tentoonstellingen. 

 

Niet iedereen kan nieuwe boeken kopen 

 

Bibliotheken zijn de meest bezochte culturele instellingen in Nederland en dit is niet voor 

niets. Bibliotheken zijn belangrijk! Zij ondersteunen mensen in hun persoonlijk ontwikkeling 

en informatiebehoefte tijdens iedere fase van hun leven.  

 

• De lidmaatschapsprijs voor de bibliotheek blijft betaalbaar. Jeugd en mensen op het 

aantoonbare sociale minimum maken gratis gebruik van onze bibliotheek. 

 

• Alle huidige vestigingen van de bibliotheek blijven open en ook de openingstijden blijven 

hetzelfde. We zijn voorstander van een extra filiaal in Velsen-Noord. 

 

Bescherming van de Ruïne van Brederode blijft nodig 

 

De Ruïne van Brederode is één van de mooiste en bekendste momenten van Velsen. Plannen 

om in de achtertuin van de Ruïne van Brederode villa’s te bouwen kan de SP niet steunen. De 

ruimte rondom de ruïne zien we natuurlijk liever groen. 
 

• Geen verdere bebouwing bij de Ruïne van Brederode. De omgeving rondom de ruïne blijft 

groen. We respecteren de ruïne en de natuur die de ruïne ten dienst staat. 
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• De Ruïne van Brederode blijft toegankelijk voor iedereen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Een schoon milieu en een gezonde omgeving 
 
Een schoon milieu is hier niet vanzelfsprekend 

 

Velsen is op milieugebied zwaar belast. (Zware) industrie, havens en het daarbij horende 

vervoer over de weg en het water leggen een zware wissel op het Velsense leefmilieu. Deze 

activiteiten zijn weliswaar belangrijk voor de economie, maar er moet wel een balans 

gevonden worden tussen deze activiteiten,de fijnstofuitstoot en geluidsbelasting. Groener 

wonen is gezonder en fijner. 

• De uitstoot van fijnstof en het niveau van geluidsbelasting kan en moet afnemen. 

 

• Geen gereken met gemiddelden waarbij één bedrijf meer mag uitstoten wanneer een 

ander bedrijf dit minder doet. 

• Geen verplaatsing van Amsterdamse havenactiviteiten richting Velsen. 
 
Het strand is van ons allemaal 
 

Door de ontwikkeling van IJmuiden aan Zee zal er rondom de jachthaven in IJmuiden een 

nieuw kustdorp verrijzen. De SP maakt zich grote zorgen over wat deze ontwikkeling met het 

omliggende natuurgebied gaat doen. 

 

• Geen fietspad dwars door het kwetsbare gebied tussen IJmuiden en Bloemendaal maar 

betere bewegwijzering bij de fietspaden in het aangrenzende duingebied. 

 

• Het strand blijft zoveel mogelijk open en onbebouwd. Liever geen nieuwe bebouwing in 

de duinen of op het strand en geen nieuwbouw binnen het Natuurnetwerk Nederland. 

 

De gemeente als koploper in duurzaamheid 

 

Investeringen in duurzaamheid betalen zich altijd weer terug. Niet iedereen heeft echter geld 

om de verduurzaming van zijn of haar huis te kunnen betalen. Via een gemeentelijk fonds 

gaan we investeren in het verduurzamen van woningen, corporaties en particulieren. Nadat 

de bespaarde energiekosten ten aanzien van het investeringsbedrag zijn terugverdiend wordt 

de verduurzamingsinvestering ‘geschonken’ aan de huiseigenaar. 

 

• Het kappen van bomen vermijden we zoveel mogelijk. Als kap onvermijdelijk is, 

bijvoorbeeld bij aantoonbaar zieke bomen, dan planten wij nieuwe bomen aan. Het aantal 

nieuw te planten bomen wordt bepaald door de leeftijd van de gekapte boom. Hoe ouder 

de boom is, hoe meer bomen we terug planten. 

 

• Alle straatverlichting ouder dan 15 jaar vervangen wij de komende vier jaar door te 

dimmen led-verlichting met voldoende lichtopbrengst.     

• In gemeentelijke gebouwen gebruiken we alleen nog maar duurzame energie. 

Particulieren en bedrijven worden aangemoedigd om zonnepanelen aan te schaffen.  

• Groen gaan we doen, dus leges voor het aanbrengen van zonnepanelen of groene daken 

en gevels worden kwijtgescholden. 

 

• Er komt een revolverende fonds (waarbij het uitgeleende geld weer terug komt en 

opnieuw uitgeleend wordt) om energie besparende maatregelen voor inwoners financieel 

aantrekkelijk te maken. 
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• Om zwerfafval te verminderen behoort er een ruim aanbod van ondergrondse 

afvalcontainers te komen. 

 

Asbestdaken zijn een probleem in de nabije toekomst 

 

Vanaf 1 januari 2024 is het verboden om nog asbest op het dak te hebben. Dit verbod geldt 

voor elk dak, ook die van particuliere huiseigenaren. De sanering van een dak kost 

gemiddeld tussen de 10.000 en 20.000 euro. Niet veel inwoners kunnen dit bedrag gelijk op 

tafel leggen. Om te zorgen dat dit geen groot maatschappelijk probleem wordt, denkt de 

gemeente op tijd na over financieringsmodellen zodat iedereen dit straks ook daadwerkelijk 

kan betalen. 

 

• Een inventarisatie vindt plaats van alle gemeentelijke gebouwen op het gebruik van 

asbest in de daken. Asbest dat risico oplevert wordt direct gesaneerd. 

 

• De gemeente informeert de inwoners helder en op tijd over ontwikkelinhen rond deze 

verwachte wet en de impact hiervan. Inwoners die dit bedrag niet op tijd bij elkaar 

kunnen sparen worden geinformeerd over hoe ze de investering wel kunnen financieren. 



Dieren tellen mee 

 
Dierenwelzijn is geen sluitpost op de begroting 

 
Beschaving uit zich onder meer in de wijze waarop mensen met andere levende wezens en 

de natuurlijke omgeving omgaan. Voor een goed dierenwelzijnsbeleid is het belangrijk dat je 

weet wat er ‘leeft’ in Velsen.  

 

• Bij de gemeente komt een direct meldpunt waar inwoners melding kunnen maken van 

dieren in (mogelijk) zorgelijke situaties bij anderen of over een eigen probleemsituatie.  

 

• Regelmatig overleg, met alle dierenwelzijnsorganisaties in Velsen om kennis en 

informatie uit te wisselen, zorgt voor een actief beleid waar we gaan inspelen op actuele 

ontwikkelingen en waar problemen vroegtijdig gesignaleerd worden.  

 

• Ook met dierenwelzijnsorganisaties die een leemte vullen in de zorgtaken van 

gesubsidieerde organisaties, zal de gemeente zorgcontracten afsluiten. 

 

In het gezelschap van huisdieren 

 

In meer van de helft van de Nederlandse gezinnen woont een huisdier. Mensen geven veel 

om hun huisdier en bouwen een onderlinge band op die naast genegenheid en gezelschap de 

eenzaamheid verdrijft en zorgt voor de nodige beweging. Een huisdier mag natuurlijk geen 

ernstige overlast veroorzaken bij anderen. 

 

Wanneer jouw huisdier ziek is kunnen de kosten voor de dierenarts hoog oplopen. Niet naar 

de dierenarts gaan omdat er geen geld is, leidt tot onnodig dierenleed of tot schrijnende 

situaties waarbij in uitzonderlijke gevallen een eigenaar afstand moet doen van zijn of haar 

zeer geliefde huisgenoot.  
 
• Een gemeentelijk protocol bijtincidenten geeft de mogelijkheid om snel in te grijpen bij 

agressieve honden. Hondeneigenaren krijgen korting op de hondenbelasting als zij op 

(puppy)opvoedcursus met hun hond gaan. 

 

• Geen onnodig lijden van huisdieren omdat de baasjes geen geld hebben. Inwoners met 

een aantoonbaar minimum inkomen en een ziek huisdier kunnen gebruik maken van een 

gemeentelijke regeling voor financiële ondersteuning. 

 

• Eigenaren van gecastreerde/gesteriliseerde én gechipte honden krijgen korting op de 

hondenbelasting. We ondersteunen en faciliteren castratie/sterilisatie,- en chipacties van 

dierenartsen in de gemeente en een tegemoetkoming voor katteneigenaren die dit zelf 

niet kunnen betalen. 

 

• Overlast van grote groepen verwilderden zwerfkatten pakken we aan door het vangen, 

castreren en terugzetten van deze dieren. Organisaties die zich hiervoor inzetten worden 

beloond. 
 

• Ouderen krijgen de keus om langer van hun huisdier te kunnen genieten. Dit kan door de 

aanwezigheid van uitlaatplaatsen in de buurt van wooncentra voor ouderen, door als 

gemeente een rol te spelen bij de uitbreiding van het aantal woonzorg,- en 

verpleeghuizen voor ouderen met hun huisdier. 



Een bereikbaar Velsen ook met openbaar vervoer 
 
(Hoogwaardig) openbaar vervoer om bereikbaar te blijven 

 

Bereikbaarheid is een groot probleem in de randstad. Niet alleen voor mensen die van of 

naar hun werk reizen maar ook voor bedrijven die hun producten willen vervoeren. Meer 

wegen zijn echter niet de oplossing voor dit vervoersprobleem. Deze leiden uiteindelijk 

alleen maar tot meer files, vervuiling en overlast. Het openbaar vervoer en fietsverkeer 

kunnen een echt alternatief bieden om deze problemen op te lossen.  

 

• Meer asfalt is niet de oplossing, meer hoogwaardig openbaar vervoer over weg, spoor en 

water zijn dit wel. Met hoogwaardig openbaar vervoer vergroten wij de bereikbaarheid 

op een duurzame en milieuvriendelijke manier. 

 

• Personenvervoer over water blijft een goed alternatief voor reizigers van en naar 

Amsterdam. Onderzoek en overleg is nodig om te kijken of met meer aanlegplaatsen 

langs het Noordzeekanaal personenvervoer over water weer haalbaar is. 

 

• Ook na de komst van de snelbus naar Haarlem blijft een goed ondersteunend 

busnetwerk belangrijk voor bijvoorbeeld ouderen en mensen die minder goed ter been 

zijn. Alle woonkernen van Velsen behoren bereikbaar te zijn met de bus (ook Velsen 

Noord!) en is er binnen een straal van 500 meter een bushalte. 

 
• Geen samenvoeging, verplaatsing of sluiting van treinstations (Santpoort-Zuid, 

Santpoort-Noord of Driehuis) op de Kennemerlijn. Velsen blijft per trein bereikbaar. 

 
Op de fiets  

 
Goede fietsvoorzieningen zijn belangrijk. Fietsen is goed voor het milieu, het vermindert de 

files en is ook nog eens goed voor de gezondheid. We stimuleren fietsen dan ook zoveel 

mogelijk. 
 
• Bij opstappunten in het openbaar vervoer (bushaltes en treinstations) zorgen we voor 

voldoende fietsenstallingen. 

 
• De fietsroute van IJmuiden aan Zee naar de sluizen wordt verbeterd. De Halkade is niet 

veilig door het vele (vracht)verkeer, onoverzichtelijke situaties en het ontbreken van 

fietspaden. Ook op de Kanaaldijk/Sluisplein tussen De Wetstraat en de Zuidersluis 

ontbreekt een fietspad. Deze situatie is door het vele verkeer en de betrekkelijk smalle 

weg onveilig. 

 
In de auto 

 

Op diverse plaatsen in Velsen is het (zeker in de spits) vaak erg druk door auto- en 

vrachtverkeer. Het komt vooral door de beperkte toegangswegen dat het verkeer regelmatig 

compleet vast loopt. Ook in de wijken zelf is het vaak dringen met auto’s, bedrijfsbusjes en 

vrachtauto’s. 

 
• Vermindering van het doorgaand autoverkeer door Driehuis en Santpoort-Noord door 

meer gebruik van het openbaar vervoer. 

  

• Geen sluipverkeer van vrachtauto’s door Velsen Noord. De wijk is hiervoor niet geschikt. 
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• We ontmoedigen zoveel mogelijk verkeer door de woonkernen in IJmuiden. We 

stimuleren zoveel mogelijk verkeer via de Kanaaldijk en de Heerenduinweg. De Lange 

Nieuwstraat wordt niet autoluw.  

 

• Het is niet meer vanzelfsprekend dat je in de directe omgeving van je woning kan 

parkeren. De openbare ruimte is hiervoor in sommige wijken te beperkt. Om nog sociale 

woningbouw te kunnen realiseren, worden de parkeernormen bij sociale huurwoningen 

en particuliere woningen aangepast. 
 

• Velsen betaalt niet mee aan de nieuwe verbindingsweg A8-A9. Wij willen geen nieuw 

asfalt in het open landschap met alle gevolgen van dien voor de natuur en de 

leefbaarheid. 
 


