
We hebben ons huis de afgelopen maanden 
goed leren kennen. Zeg eens eerlijk: Hoe 
is het bevallen? Te weinig ruimte, te veel 
ruimte? Past het huis u nog? En, hoe denkt u 
dat dat over tien of twintig jaar is? Nu naden-
ken over hoe u later wilt wonen is helemaal 
niet gek. Sterker nog, dat is slim! Dat is onze 
boodschap in de campagne ‘Ook later lekker 
wonen’. 

Er zijn veel mogelijkheden. Thuis blijven 
wonen, verhuizen naar een geschikte koo-
pwoning of juist een sociale huurwoning, 
misschien zelfs wonen in een woongroep. 

Maar, waar uw voorkeur ook ligt: het vraagt 
om voorbereiding. 

Doe daarom vast eens een snelle  wooncheck 
op ooklaterlekkerwonen.nu, ontdek uw 
voorkeuren en bekijk wat u nu (of later) kunt 
doen om lekker te blijven wonen!

Ook Later Lekker Wonen is een campagne 
van de gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, 
Haarlem, Heemskerk, Heemstede, Velsen, 
Zandvoort en de woningcorporaties in deze 
gemeenten en wordt gefi nancierd met steun 
van de provincie Noord-Holland.

OokLaterLekkerWonen.nu

Nu én later lekker wonen

Vraag uw vaststelling 
voor NOW1 vóór 31 
oktober 2021 aan
De tijdelijke Noodmaatregel Overbrug-
ging Werkgelegenheid (NOW) was er 
om werkgevers die door de coronacrisis 
te maken hebben met omzetverlies te-
gemoet te komen.

Per 1 oktober 2021 kunt u geen NOW 
meer aanvragen. 

Nu moet worden bepaald/vastgesteld 
wat uw defi nitieve NOW-tegemoet-
koming is. 

Let op: vraag uw vaststelling voor 
NOW1 vóór 31 oktober 2021 aan. Ook 
als u nog in afwachting bent van uw 
derden- of accountantsverklaring. Doet 
u dit niet op tijd, dan volgt een nihil 
stelling. Een vaststelling op nihil leidt 
tot terugvordering van het verstrekte 
voorschot.

Kijk voor meer informatie op: https://
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/
coronavirus-financiele-regelingen /
overzicht-fi nanciele-regelingen/now
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Van grijs naar groen

Gemeente Velsen wil in IJmuiden-
Noord en Velsen-Noord grijze en ver-
steende locaties omvormen tot groene 
plekken met (waar mogelijk) bomen 
en planten. Dit doen we om de leefo-
mgeving van inwoners te verbeteren, 
mensen voelen zich namelijk prettiger 
in een groene omgeving. En om water-
overlast en hittestress te verminderen 
in Velsen. 

In het voorjaar van 2019 hebben we inwon-
ers uit IJmuiden-Noord en Velsen-Noord 
gevraagd om grijze, versteende locaties in te 
sturen. Er zijn toen in totaal 93 locaties toe-
gestuurd. Uit die 93 inzendingen zijn uitein-
delijk 16 kansrijke vergroenlocaties gekomen. 
In het plantseizoen 2019/2020 zijn de eerste 
zes locaties vergroend en in 2020/2021 ook 
nog eens acht locaties. Dit jaar gaan we aan de 

slag met zes nieuwe straten.

Per locatie zijn er één of meerdere ontwerpen 
gemaakt. De ontwerpen zijn naar inwoners 
uit de straat en de directe omgeving van de 
locaties gestuurd, met de vraag welk ontwerp 
hun voorkeur heeft. Inwoners konden kiezen 
uit verschillende soorten beplanting en de 
diversiteit van de beplanting aangeven. 32 in-
woners hebben hun stem uitgebracht. Hieruit 
blijkt dat elke locatie een duidelijke voorkeur-
sontwerp heeft.  Hieronder maken we bekend 
welke ontwerpen gerealiseerd worden.

Velsen-Noord
• Kruising Pelsstraat/Wijkerstraatweg, 
• ontwerpoptie 1, drie soorten struiken 

met blauwe, roze en witte bloei en drie 
Ruwe Berken 

• Kruising Ladderbeekstraat/Watervli-
etstraat, ontwerpoptie 1, drie soorten 
struiken met blauwe, roze en witte bloei 
en één Zweedse Meelbes 

• In de Ladderbeekstraat t.h.v. huis-
nummer 1 wordt er op de kruising  één 
Zweedse Meelbes aangeplant

IJmuiden-Noord
• Kruising Edisonstraat/Alexander Bell-

straat, Ontwerpoptie 1, drie soorten 
struiken met blauwe, roze en witte bloei 
en één Japanse Sierkers 

• Kruising Warmenhovenstraat/Wijk aan 
Zeeërweg, drie soorten struiken met 
blauwe, roze en witte bloei en drie Sierk-
ersen.

• Kruising Trompstraat/Wijk aan Zeeër-
weg, drie soorten struiken met blauwe, 
roze en witte bloei.

• Kruising Jan Pieterzoon Coenstraat/
Wijk aan Zeeërweg, drie soorten struik-
en met blauwe, roze en witte bloei.

Bij het ontwerp van de Trompstraat/Wijk 
aan Zeeërweg is de omvang op verzoek van 
bewoners aangepast. Zo ontstaat er meer 
ruimte rondom de bankjes.

De werkzaamheden worden momenteel ver-
der voorbereid. De verwachting is dat in het 
vroege voorjaar van 2022 de locaties allemaal 
zijn aangeplant. 

Infopagina Wilt u op de hoogte blijven van de bekendmakingen in uw 
buurt? Abonneer u op de e-mailservice, download de app of 
bekijk de berichten online op www.overheid.nl/overuwbuurt 

Mededelingen

Voorbereidingen voor het 
planten van nieuwe bomen, 
De aannemer De Bie Buitenwerken is vanaf 
nu in opdracht van Gemeente Velsen bezig 
met de voorbereidingen voor het planten 
van nieuwe bomen op plekken waar bomen 
vervangen moeten worden. Het gaat om 
bomen die 1 op 1 vervangen worden, bijvoor-
beeld omdat de oude boom ziek was, is dood 
gegaan of op een andere manier is verdwenen. 
De voorbereidingen houden in dat eventuele 
oude bomen worden weggehaald en dat de 
plantvakken klaar worden gemaakt voor de 
nieuwe boom. Eind november worden dan de 
nieuwe bomen geplant.

Een aantal bomen die vervangen worden, 
zijn dit voorjaar geveld door de iepziekte. 
Lees meer over de iepziekte op www.velsen.
nl/iepziekte-in-velsen 

Tientallen wapens inge-
leverd in de IJmond
In de IJmond zijn tijdens de landelijke Week 
van de Veiligheid 36 (steek)wapens inge-
leverd. Op diverse locaties in Beverwijk, 
Heemskerk, Uitgeest en Velsen was het mo-
gelijk om vrijwillig en zonder strafrechtelijke 
gevolgen wapens af te staan. Het inleveren van 
wapens is onderdeel van een landelijke actie 
‘Drop je knife, doe wat met je life’ en sloot aan 
bij de IJmondiale campagne YouChoose. We 
zijn blij met elk wapen dat van de straat is.

YouChoose: show skills not knives!
In de regio IJmond sluit de inleveractie aan bij 
de campagne YouChoose. De campagne You-
Choose motiveert jongeren om wapenbezit te 
vermijden en zich te richten op hun talenten 
en skills. Via Instagram (@YouChoose.IJ-
mond) kunnen jongeren een video met hun 
talenten delen. Zij maken kans op een mas-
terclass ter waarde van 100, 250 of 500 euro 
om hun talent verder te ontwikkelen. Video’s 
insturen is mogelijk tot en met 21 november. 

Lees meer over de campagne op 
www.youchoose.nl/ijmond 

Vanaf 5 november kunt u op de Lange Nieuwstraat alle duurzame verhalen terugvinden die 
tot nu toe zijn geplaatst. De verhalen staan op borden verspreid over de hele straat. Met be-
hulp van een link of QR-code kunt u het hele verhaal lezen. Laat u  inspireren! 
Van 28 oktober tot en met 5 november is het de Klimaatweek. In deze week lanceren we in 
Velsen het Lokaal Klimaat Akkoord. Een onderdeel hiervan is de duurzame verhalenroute. 

Veteranendag Velsen 
2021
De Veteranendag Velsen 2021 vindt 
plaats op zaterdag 30 oktober. Op deze 
dag bedanken de gemeenteraad en het 
college van burgemeester en wethoud-
ers de Velsense veteranen voor hun 
inzet in dienst van de vrede, nu en in het 
verleden. Katja van As, derde generatie 
marineoª  cier, vult het programma aan 
met een lezing over haar militaire fami-
liegeschiedenis. Aansluitend is er voor 
de veteranen een besloten diner.

Duurzame verhalenroute op Lange Nieuwstraat



Aanvragen omgevingsvergunning-
IJmuiden
• Wijk aan Zeeërweg 32, plaatsen 

dakkapel (voorzijde) (18/10/2021) 
125367-2021

• Zeeweg 239, veranderen gevelkozij-
nen, plaatsen spiltrap (18/10/2021) 
125665-2021

• Van Leeuwenstraat 27A, wijzigen ge-
bruik van bedrijf naar winkel/atelier 
(19/10/2021) 125916-2021

• van Galenstraat 20, plaatsen dakop-
bouw (19/10/2021) 126042-2021

• nabij Margadantstraat 68 (perceel-
nummer 3902),bouwen 16 bedrijfs-
units (21/10/2021) 126775-2021

• nabij Noordersluisweg 11, aanleggen 
glasvezelleiding en gestuurde boring 
(21/10/2021) 127123-2021

• Lagersstraat ong. (kavel 1) bouwen 
woning (21/10/2021) 127201-2021

• Frans Naereboutstraat 60, plaat-
sen dakopbouw (achterzijde) 
(21/10/2021) 127331-2021

• Groeneweg 71, vervangen gevelbekle-
ding (22/10/2021) 127595-2021

Velsen-Noord
• Wijkerstraatweg 164, wijzigen ge-

bruik van 3 naar 4 appartementen, 
plaatsen dakkapellen (voor- en ach-
terzijde) (19/10/2021) 125876-2021

Santpoort-Zuid
• Bloemendaalsestraatweg 66, ver-

bouwen winkel naar 2 woningen 
(17/10/2021) 125119-2021

• Brederoodseweg 78, vergroten wo-
ning, plaatsen dakkapel (zijkant) 
(19/10/2021) 126225-2021

• Brederoodseweg 59, kappen boom 

(24/10/2021) 127928-2021

Driehuis
• Jacob Catslaan 2, plaatsen zonnepa-

nelen en warmtepomp (achterzijde) 
(18/10/2021) 125592-2021

Velserbroek
• Liniepad 50, bouwen tuinhuis 

(18/10/2021) 125484-2021
• De Zeiler 112, uitbreiding voorzijde 

(19/10/2021) 126105-2021

Welstand
• Voor zover de ingediende aanvragen 

voor een omgevingsvergunning be-
trekking hebben op een bouwactivi-
teit kunnen deze worden voorgelegd 
aan de commissie Stedelijk Schoon 
Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: 140255

Verlengen beslistermijn 
IJmuiden
• Kanaalstraat 17, vervangen kozij-

nen, plaatsen 2 twee dakkapellen 
(18/10/2021) 98818-2021

• Ingetrokken aanvragen omgevings-
vergunning

Velsen-Zuid
• Zuiderdorpstraat 15, plaatsen contai-

nerberging (19/10/2021) 95053-2021

BESLUITEN
Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure
IJmuiden
• Bakkerstraat 31, plaatsen dakopbouw 

(19/10/2021) 113820-2021
• Eenhoornstraat 8, plaatsen mechani-

sche ventilatie (19/10/2021) 59462-

2021
• Heerenduinweg 12, plaatsen 12 licht-

masten bij padelbanen (21/10/2021) 
102519-2021

• Zeeweg 263, wijzigen gebruik van 
bedrijf naar wonen (begane grond) 
(21/10/2021) 100932-2021

Velsen-Zuid
• Rijksweg 114, bouwen  bijgebouw 

(19/10/2021) 98714-2021 (Rijksmo-
nument)

Santpoort-Zuid
• De Veenen 14 (weiland ten zuiden 

van Van Dalenlaan, ten oosten van 
Bloemendaalsestraatweg 4), realise-
ren permanente paardenbak met 6 
verlichtingspalen (19/10/2021)6418-
2018 

Santpoort-Noord
• Dinkgrevelaan 10, wijzigen interne 

constructie voor lift, vervangen ga-
ragedeur door kozijn (21/10/2021) 
122787-2021

• J.T. Cremerlaan 81, plaatsen dakkapel 
(voorzijde) (21/10/2021) 105310-2021

Driehuis
• Driehuizerkerkweg  ong. (t.h.v. ‘t 

Princenboschpad met kruising bus-
baan), kappen 5 bomen (groenrenova-
tie bestaand struweel) (19/10/2021) 
119531-2021 

• Kriemhildestraat 2 te, legaliseren be-
bouwing op  achtererf (19/10/2021) 
5494-2018

Ontwerpbesluit omgevingsvergun-
ningen –uitgebreide procedure

Santpoort-Noord
• Vlietweg 20 te Santpoort-Noord, 

brandveilig gebruik hotel (n.a.v. 
brandschade) (05/10/2021) 18742-
2021

Driehuis
• Driehuizerkerkweg 119, verbou-

wen van de kapberg tot woning 
(21/10/2021) (Rijksmonument) 5649-
2018

Buiten behandeling gestelde om-
gevingsvergunning 
IJmuiden
• James Wattstraat 6B, gebruiken voor 

wonen (21/10/2021) 109684-2021

Verleende standplaatsvergunnin-
gen APV artikel 5:15 
Velserbroek
• ‘verkoop kipproducten’, op zaterdag 

(geldig van 22 oktober 2021 tot 22 ok-
tober 2026) Locatie: Sterbastion ong. 
(21/10/2021) 115436-2021

Een papieren versie van de bekendma-
kingen ligt bij: Gemeentehuis Velsen, 
Dorpshuis Het Terras, Buurtcentrum De 
Dwarsligger, Buurthuis De Brulboei, Wijk-
centrum De Stek, Wijkcentrum De Hof-
stede, Bibliotheek IJmuiden, Bibliotheek 
Velserbroek, uitleenpunt Huis ter Hagen 
en uitleenpunt de Moerberg. Voor de inzage 
van stukken kunt u naar het gemeentehuis.

Bekendmakingen

Informatie over corona
rijksoverheid.nl/corona
0800-1351 (tussen 08.00 uur en 20.00 uur)

Informatie over testen 
Coronatest.nl
0800-1202 (tussen 08.00 uur en 20.00 uur)

Informatie over vaccinatie 
coronavaccinatie.nl
0800 – 1351 (tussen 08.00 uur en 20.00 uur)
rivm.nl/covid-19-vaccinatie/vragen-antwoorden

Coronanieuws

Informatie over thuisquarantaine
Rijksoverheid.nl/quarantaine
Website met contactgegevens hulp- en luisterlijnen  

  
  Zonder afspraak een  vaccinatie

In IJmuiden kunt u zich zonder af-
spraak laten vaccineren tegen het coro-
navirus. Dat kan in de vaccinatiebus in 
Zeewijk en in buurthuis de Brulboei.

Zeewijk IJmuiden
Locatie: Schiplaan/hoek Planetenweg 
IJmuiden
Tijd: 11:00 – 17:00 uur
Zaterdag 30 oktober, 6 november en 13 no-
vember

Buurthuis de Brulboei, IJmuiden             
Locatie: Kanaalstraat 166
Tijd: 11.00-17.00 uur
Vrijdag 29 oktober

Huisartsenpraktijk de Haven in de 
Kuba Moskee
Locatie: Kuba Moskee Planetenweg 1 
IJmuiden
Tijd: 11.00 – 17.00 uur
Woensdag 3 november

GGD Kennemerland introduceert vanaf 
komende week speciale spreekuren 
voor mensen met prikangst die zich wil-
len laten vaccineren. Zij kunnen een af-
spraak maken via het klantcontactcen-
trum van de GGD. De spreekuren zijn op 
woensdag en zaterdag in IJmuiden.

Ongeveer een op de vijf volwassenen heeft 
een vorm van prikangst. Vaak ontstaat de 
angst op jonge leeftijd en verdwijnt deze later 
vanzelf. Soms wordt de angst juist intenser, 
en ontwikkelt een de gebruikelijke angst op 
kinderleeftijd zich tot prikfobie. Dertien pro-
cent van de personen met extreme prikangst 
laat zich niet vaccineren.

Om deze mensen de mogelijkheid te bieden 
om zich wel te laten vaccineren, zijn de spe-

ciale inloopspreekuren opgezet. Voor elke 
cliënt wordt ruim de tijd genomen, zij krijgen 
van binnenkomst tot vertrek speciale bege-
leiding. Ook is er extra ruimte om vragen te 
stellen. 

Afspraak maken
Heeft u prikangst en wilt u graag een af-
spraak voor het speciale spreekuur maken? 
Bel dan met GGD Kennemerland op 023 789 
1631. Bereikbaar van maandag t/m vrijdag 
van 08.30 - 20.00 uur. Zaterdag en zondag 
van 10.00 - 17.00 uur.
Vaccinatielocatie en openingstijden 

IJmuiden
Dokweg 43, 1976 CA IJmuiden
Spreekuur op woensdag van 13.30 tot 19.30 
uur en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.

Speciale spreekuren voor mensen met prikangst



Marianne Vos,
Fractievoorzitter Velsen Lokaal 

Kopzorgen en een onbestendige tijd. Dat 
ervaart men nationaal maar ook lokaal. 
Dit jaar mag de Raad rekenen op een 
sluitende begroting zonder een flinke 
greep uit de algemene middelen. Dat 
resultaat is onder meer toe te schrijven 
aan het gevoerde beleid in de afgelopen 
3 jaar. Dat is prachtig en ook geen 
verrassing, want het Rijk kwam eindelijk 
over de brug met extra financiële 
middelen voor de jarenlange tekorten, 
o.a. in de jeugdzorg.
Er liggen nog flinke gemeentelijke 
uitdagingen zoals de 
woningbouwopgave, klimaatdoelen,  
energietransitie en ga zo maar door. 
Velsen Lokaal hoopt de komende 
jaren op meer financiële rust en 
stabiliteit al is het nog ongewis wat 
de uitkomsten van de herverdeling 
zijn van het gemeentefonds in 2023. 
Prioriteit voor Velsen Lokaal ligt voor de 
komende raadsperiode bij het zoeken 
naar alternatieve oplossingen voor het 
woningtekort, met name voor onze 
jongeren. Maar ook de aanpak voor een 
gezondere leefomgeving.

Sander Smeets, 
Fractievoorzitter 

D66Velsen is tevreden met de 
begroting, waar een aantal goede 
keuzes worden gemaakt. Wij wilden 
vorig jaar al minder bezuinigingen op 
iedereen die onevenredig hard door 
corona wordt getroffen. Het college 
komt daaraan nu tegemoet door de 
rekening voor sportverenigingen niet 
te verhogen en minder te bezuinigen 
op de ontmoetingsfunctie en tegen-
gaan van eenzaamheid. 

Wel is D66Velsen kritisch dat het 
college niet het volledige bedrag 
beschikbaar stelt voor het programma 
Gezondheid en Luchtkwaliteit. Met dat 
programma wil Velsen de luchtkwaliteit 
onder de WHO-gezondheidsnormen 
krijgen. Na het heftige RIVM-rapport 
over gezondheid in de IJmond, had 
D66Velsen verwacht dat dit een prio-
riteit zou zijn. Je verliest bovendien 
geloofwaardigheid in de oproep naar 
Tata Steel om te verduurzamen, als je 
zelf niet je steentje bijdraagt. 

D66Velsen zal dan ook met een voor-
stel komen om het programma in 2022 
volledig te financieren en zo sneller te 
werken aan een schone lucht en betere 
gezondheid in Velsen. 

Begroting teruglezen?

Op donderdag 4 november wordt de begroting 
besproken in de Raad van Velsen. De vergadering 
is te volgen via www.velsen.nl en RTV Seaport.

Begroting 2022
De politieke partijen aan het woord

Velsen staat niet stil, we hebben ambities, dat blijkt ook uit het raadsakkoord en 
college-programma. De afgelopen jaren zijn financieel niet eenvoudig geweest. 
Inmiddels laat de begroting zien dat de inkomsten en uitgaven van de gemeente weer 
in balans zijn voor de komende jaren. Ook heeft de gemeente voldoende reserves om 
tegenslagen op te vangen.

Er is ook ruimte om te investeren, want de gemeente Velsen wil vooruit. 

Er zijn 7 prioriteiten die extra aandacht krijgen. Dat gaat om

• Het Lokaal Klimaatakkoord,

• Ontwikkelen van een innovatieve en duurzame economie,

• Voorkomen van armoede in Velsen,

• Bouwen aan een e�ectievere en betaalbare jeugdhulp,

• Impuls geven aan woningbouwopgave voor Velsen van de Toekomst,

• Werken aan een aantrekkelijke leefomgeving door gebiedsgerichte integrale aanpak

• Inzetten op Integrale veiligheid, met de focus op ondermijning en drugsoverlast.

Wilt u de volledige begroting lezen? 
Dan kunt u deze vinden via 
www.velsen.nl/gemeenteraad



Cas Schollink, 
Fractievoorzitter 

Wij staan voor de laatste begroting 
voor de gemeenteraadsverkiezingen 
in maart 2022. Ondanks de lastige 
financiële situatie van de laatste jaren 
is onder VVD bewind de belasting 
op woningen met inflatie even duur 
gebleven. Nu heeft de gemeente voor 
het eerst in 3 jaar weer wat meer 
financiële ruimte en volgend jaar 
kunnen de totale lokale lasten zelfs een 
stukje dalen! Het laag houden van de 
lokale lasten is en blijft een belangrijk 
punt voor de VVD Velsen en natuurlijk 
voor u.

Verder vinden we het goed dat 
de tarieven voor het gebruik van 
onze sportvelden en voorzieningen 
voorlopig niet verhoogd worden. 
Dat scheelt toch een hoop voor onze 
mooie sportverenigingen. Zeker na 
een tijd waarin veel inkomsten voor 
verschillende verenigingen onzeker of 
een stuk lager waren in verband met 
corona. Zo houden we sport betaalbaar, 
behouden we onze verenigingen en 
blijven we in Velsen in beweging!

Gideon Nijemanting, 
Raadslid 

Na jaren van grote tekorten en 
tegenvallers zijn onze gemeentelijke 
financiën weer in balans; en dat is 
goed nieuws voor Velsenaren. Grote 
ingrepen in ons voorzieningenniveau 
zijn daarmee voorlopig afgewend. 
Maar omdat Velsen onder 
verantwoordelijkheid van het huidige 
college zo’n EUR 35 mln. aan eigen 
vermogen verloor, is onze financiële 
positie uiterst kwetsbaar. 

Er lijkt de komende jaren financiële 
ruimte te ontstaan. Mooi, want het 
CDA heeft tal van ideeën om Velsen 
toekomstbestendig te maken. Maar 
omdat we de afgelopen jaren financiële 
ruimte hebben benut die er niet was, 
zullen we nu ook ruimte onbenut 
moeten laten. Het CDA wil die rekening 
niet doorschuiven naar volgende 
generaties Velsenaren. 

Maar er is een tussenweg: slim omgaan 
met middelen en scherpe keuzes 
maken. Zo steunt het CDA voor 
2022 initiatieven die de kracht van 
onze gemeenschap versterken: dat 
vrijwilligerswerk wordt gestimuleerd, 
armoede teruggedrongen, 
ontmoetingen worden bevorderd en 
sportverenigingen ondersteund.

Iskander Sitompul, 
Raadslid 

Ook dit jaar roept GroenLinks op om 
als lokale politiek een weloverwogen 
afweging te maken tussen een gezonde 
financiële huishouding enerzijds en het 
welzijn, gezondheid en veiligheid van 
onze inwoners anderzijds.  

GroenLinks kan zich goed vinden in de 
beleidskeuzes die het college ons heeft 
voorgelegd om te blijven investeren in 
de 7 speerpunten van de raad, zoals ons 
lokaal klimaatakkoord, het dempen van 
de corona effecten, het voorkomen en 
bestrijden van armoede in Velsen, etc.

GroenLinks is met name blij dat wij 
in Velsen het Lokaal Klimaatakkoord 
hebben vastgesteld op weg naar een 
duurzaam en klimaatneutraal Velsen. 
Sommige onderwerpen blijven onze 
hoogste zorg houden, zoals bijvoor-
beeld adequate jeugdhulp, stijgende 
kosten WMO, luchtkwaliteit en onze 
gezondheid die in de regio nog steeds 
onder zware druk staat.

GroenLinks kiest er ook dit jaar voor om 
verantwoord te blijven begroten, met 
het oog op een duurzame toekomst van 
Velsen voor al onze inwoners.

Robert van Koten, 
Fractievoorzitter

Politiek Sociaal maakt zich zorgen 
om de mensen die er nu en straks 
(financieel) niet warmpjes bijzitten.

Gelukkig laat het beeld voor de komen-
de jaren laat zien dat onze financiën in 
balans zijn. Er is ruimte voor investerin-
gen op basis van het raadsakkoord en 
het collegeprogramma. De gemeente 
heeft in de periode tussen 2011-2015 
circa 30% bezuinigd op het program-
ma Maatschappelijk Zorg. Het daarom 
goed dat deze bezuinigingen nu worden 
teruggedraaid. 

Het is ook positief dat de gemeente een 
campagne gaat opzetten om armoede 
en schulden tegen te gaan door story-
telling en de inzet van ervaringsdeskun-
digen. Het is natuurlijk aan de volgende 
raad om nieuwe keuzes te maken, maar 
het is echt beter het sociaal minimum 
structureel te verhogen. Door de grens 
te verhogen, die in onze gemeente op 
110 procent van het wettelijk sociaal 
minimum ligt, kunnen meer mensen 
het hoofd boven water houden.

Dat is gelijk ook de boodschap die de 
Politiek Sociaal meegeeft aan de partij-
en die straks onderhandelen. Met lokaal 
beleid doe je dan meer dan achteraf 
pleisters plakken.

Leo Kwant,
Fractievoorzitter 

Het college van B&W van Velsen biedt 
ons een sluitende begroting aan. Dit is 
een compliment waard, wetende waar 
wij vandaan komen. Daarnaast heeft 
het Rijk toegezegd, welliswaar onder 
voorbehoud, dat er extra geld voor 
Velsen vanuit den Haag beschikbaar 
komt.

Zonder gelijk pot te gaan verteren vindt 
LGV het zeer belangrijk dat alles op 
alles gezet moet worden om de jeugd 
en drugsoverlast aan te pakken. Daar 
zijn extra boa’s met name jeugdboa’s 
voor nodig. Als je aan de voorkant kan 
handhaven en preventief te werk gaat 
kan je veel winst op dit terrein pakken.

Daarnaast is LGV van mening dat er 
daadwerkelijk werk gemaakt moet 
worden van het versnellen van de 
Woningbouw.

Veel, vooral jongere, Velsenaren 
wachten al te lang op een woning.
LGV is tevens van menig dat de 
verduurzaming van woningen niet 
afgewimpeld mag worden op de 
inwoners, maar dat zij financieel ruim 
gecompenseerd worden.

Lieneke Post, 
Raadslid 

Elke fractie gaat melden dat deze 
cijfers indicatief zijn en er nog steeds 
gewacht wordt op geld van vanuit Den 
Haag en daarom zijn er bedragen in de 
begroting onduidelijk en onzeker.

De buffer van Velsen was al niet groot 
en wordt met deze begroting zeker niet 
beter. Hij blijft binnen de marge van de 
provincie maar de gemeenteraad wilde 
een wat hogere norm en dat is niet 
gelukt.

Ook krijgen wij vragen over het witte 
theater of de stadsschouwburg. Dat zijn 
ook vragen die bij ons opkomen en wij 
vragen ons af waarom daarover niets 
in de begroting staat, hoe is het verder 
met deze twee locaties?

Verder is en blijft de Kanaaldijk een 
lastige en gevaarlijke toegangsweg, 
waar Ferry Levasier raadsvragen over 
heeft gesteld. Blij zijn wij met de toe-
zegging van de wethouder dat met 
het “schuiven van projecten binnen de 
begroting, toch in 2022 de veiligheid op 
de Kanaaldijk voorrang gaat krijgen!

Al met al: Het is en blijft financieel 
onzeker, dus het is goed de begroting 
bestendig, positief en ook sluitend is.

Ben Hendriks
Fractievoorzitter

Op 4 november buigt de raad zich 
alweer over de laatste begroting van 
deze bestuursperiode. Een begroting 
die, zoals die aan de raad is voorgelegd, 
sluitend is. Een belangrijk onderwerp 
voor de PvdA is het voorkomen en 
bestrijden van armoede. Nadat we 
eerder dit belangrijke onderwerp in 
goed beleid hebben vastgesteld, is in de 
begroting een post opgenomen om dit 
beleid tot uitvoering te gaan brengen. 
En dat is hard nodig, zeker nu we ge-
confronteerd worden met stijgende 
energiekosten en steeds duurder 
wordende boodschappen. 

Om de hoge kosten van jeugdzorg en de 
WMO voorzieningen te kunnen betalen 
is door het rijk een bijdrage toegezegd. 
Die toezegging en de verhoging van de 
algemene uitkering aan de gemeente, 
zoals die in de septembercirculaire, staat 
maakt de financiële toekomst van de 
gemeente iets rooskleuriger.

Met deze middelen moeten we weer 
gaan werken aan het opbouwen van 
onze financiële weerbaarheid, zodat 
we in nieuwe moeilijke tijden opnieuw 
gebruik kunnen maken van onze 
reserves.

Leen de Winter,
Fractievoorzitter 

ChristenUnie had liever een jaar pas op 
de plaats gemaakt om zo de nieuwe 
gemeenteraad niet op te zadelen met 
besluiten die wij op 4 november nemen.
Velsen teert in op zijn reserves. 
HET aandachtspunt voor de komende 
jaren zou de ontwikkeling van het eigen 
vermogen moeten zijn. 

CU ontkomt niet aan de gedachte 
dat het plaatje ten behoeve van het 
realiseren van de 7 speerpunten voor 
2022 het beeld van vooruitschuiven 
ontstaat. Het plaatje lijkt rond ge-
rekend om toch 1,25 miljoen te vinden. 
Gelukkig zien wij bij die punten ge-
middeld een hoog CU-gehalte dus dat is 
in die zin dan wel weer positief.

De septembercirculaire zouden we een 
loftrompet over kunnen laten klinken.
Gelet op de onzekerheden is er wat 
CU betreft echter geen aanleiding om 
uitbundig te gaan kijken naar nieuwe 
bestedingsdoelen.

Gelukkig bleek tijdens de sessie van 
14/10 dat renovatie van de Kanaaldijk 
en de Geul zonder extra kosten naar 
voren kan worden gehaald.




