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TOT SPEEDDATEN:

hier ontmoet je 

de politiek van Velsen

VELSEN
Stemwijzer
Digitale hulp maakt het 
je misschien makkelijker 
om straks te kiezen.

Hoe zit dat?
Is raadslid zijn een baan? 
Waarom stemmen we 
met een rood potlood?

Velsen Kiest - Bijlage Jutter 3 maart

10X
Lijsttrekkers
Alle partijen vertellen 
wat zij belangrijk vinden 
voor Velsen.
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Wat is jouw mening?
ONLINE STEMWIJZER

Vind je het lastig om te bepalen welke partij jouw stem krijgt? Dan kan de 
online stemwijzer je op weg helpen. Je krijgt 24 stellingen voorgelegd en je 
geeft aan of je het daarmee eens bent of niet. Via jouw antwoorden bekijkt 

de computer welke partij het meest overeenkomt met wat je invulde.

Meer windmolens?

Meer geld voor natuur- 
en milieu-educatie?

Moet de 
gemeente voor 

meer ruimte 
zorgen op 
Plein 1945 

voor horeca?

Afvalsto enheng voor een vast 
tarief of hangt het af van de 

hoeveelheid afval wat je betaalt?

Moet jij als inwoner 
zelf beslissen over de 
inrichting van je wijk?

Scan de QR-code en je komt bij de online stemwijzer terecht

Maximaal 30 km in 
de bebouwde kom?

Een ov-verbinding 
over het water naar 

Amsterdam?

Verlagen van de 
belastingen of betere 

voorzieningen?



Velsen Kiest - Gemeenteraadsverkiezingen 2022

3

Natuurlijk wil je invloed hebben op je eigen leven. 
Beslissen wat je doet. Of juist niet doet. Zo wil je ook 
invloed hebben op wat er in je omgeving gebeurt. Hoe 
je straat eruitziet. Of er sportverenigingen in de buurt 
zijn en scholen. Een kroeg waar je gezellig naartoe 
kunt en een schouwburg. Het is ook fijn als er werk is 
in de omgeving waar je woont. En dat de buurt waar 
je woont schoon en veilig is. 

Eens in de 4 jaar krijg je als individu, jij persoonlijk, de 
mogelijkheid om iemand namens jou te laten beslissen 
over al die dingen hier in Velsen. Dat is heel belangrijk 
omdat die persoon, die partij, moet gaan doen wat jij 
nodig vindt.

Daarom moet je iemand gaan zoeken: wie vindt 
hetzelfde als ik vind? Je doet dat bijvoorbeeld door 
deze verkiezingskrant te lezen. Online kijken naar 
de plannen van de verschillende partijen is ook een 
mogelijkheid. Wat willen zij voor Velsen? Er is ook 
een digitale kieswijzer die je helpt om te bepalen 
wie jouw stem krijgt.

De partijen die de meeste stemmen krijgen van de 
Velsenaren, gaan de komende 4 jaar de besluiten 
nemen in de gemeenteraad. Ga je niet stemmen, 
dan word je minder goed vertegenwoordigd in onze 
gemeenteraad, want jouw stem werd niet gehoord 
en niet meegeteld.

Een keer in de 4 jaar kun je er zeker van zijn dat jouw 
stem gehoord wordt en dat ‘ie meetelt. Dat doe je 
door te stemmen. Doe je dat niet, dan staat daar hier 
in Nederland geen straf op. Wij hebben stemrecht en 
geen stemplicht. Maar stem je niet, ga dan achteraf 
niet zeuren dat niemand naar je luistert. Bij de 
gemeenteraadsverkiezingen wordt er altijd naar je 
geluisterd. Laat je dus horen, ga stemmen!

Frank Dales,
Burgemeester van Velsen

Waarom het 
belangrijk is om 
te gaan stemmen
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Duurzaam, betaalbaar 
en leefbaar
De PvdA heeft 2 zetels in de gemeenteraad. Marianne Steijn (63) is lijsttrekker. 
Momenteel is zij wethouder en houdt zij zich onder andere bezig met onderwerpen 
als zorg en welzijn, onderwijs, werk en inkomen. 

Marianne Steijn
Lijsttrekker PvdA

Waarom moet de PvdA weer in de gemeente-
raad zitten?
“We staan voor een sociaal beleid én voeren 
dat dan ook uit. Er is een schrijnend verschil 
tussen rijk en arm. Door corona is dat nog 
groter geworden. Bij de PvdA luisteren we 
naar je en we zien je. Dat betekent niet dat je 
een baan van ons krijgt. Maar we kijken wel 
wat je nodig hebt om een baan te kunnen 
krijgen. Kom je niet rond, dan kijken we naar 
wat er moet gebeuren zodat je wel rond kunt 
komen. Wij denken en handelen vanuit inwo-
ners. Altijd. De menselijke maat staat bij ons 
altijd voorop en bovenaan. En ook belangrijk: 
we zijn een stabiele factor in de gemeenteraad 
van Velsen.”

Hoe is uw partij betrokken bij Velsen?
“We zijn een echte ledenpartij en die komen 
vanuit alle kernen van Velsen. Jong, oud, arm, 
rijk, beperkt, niet beperkt. Onze leden zijn 
kritisch op ons functioneren in de raad en 
geven dat aan ons mee.”

Wat heeft uw partij bereikt in de afgelopen 
4 jaar?
“Er is nu een armoedebeleid en een schuld-
hulpverlenersbeleid. Die zijn er om acute 
problemen op te kunnen lossen en om ervoor 
te zorgen dat mensen uit de armoede blijven 
en niet terugvallen. Het programma ‘Zorg-
poort’ is een groot succes, daarin stimuleren 
en coachen we mensen met een uitkering 
om in de zorg te werken. Er is een onderwijs-
huisvestingsplan vastgesteld. Binnenklimaat 
en de functie van de school in de wijk staan 
hierin centraal. We hebben ook het initiatief 
genomen voor startersleningen voor jongeren 

zodat ze in Velsen kunnen wonen. We zijn 
actief bezig de woningbouw hier te ver-

snellen.”

U bent lijsttrekker van de PvdA. 
Kunt u iets meer over uzelf vertel-

len?
“Ik ben geboren en getogen in 

Velsen-Noord. Na wat omzwer-

vingen ben ik in 1995 weer in Velsen beland: in 
Velserbroek. Ik woon nu op een plek waar ik 
als kind madeliefjes plukte! Ik ben getrouwd, 
heb kleinkinderen, ben graag buiten en spreek 
graag af met vrienden.

Wat staat er wat u betreft op het spel bij 
deze verkiezingen?
“Door corona zijn tegenstellingen in de samen-
leving scherper in beeld gekomen. Een sociaal 
beleid is nu belangrijker dan ooit. Het gaat er 
ook om dat je je als inwoner veilig voelt in je 
wijk waar het schoon en leefbaar is. En dat alle 
mensen ondersteund worden in hun talenten. 
Want ieder mens heeft talenten. ”

Waarom is een stem op uw partij een goede 
stem?
“We zeggen wat we doen, we doen wat we 
zeggen en we zeggen wat we gedaan hebben. 
Ook als dat minder goed is gegaan. Omdat we 
ook een landelijke partij zijn, worden we vaak 
op één hoop met Den Haag gegooid. Dat is 
niet terecht. We hangen wel hetzelfde gedach-
tegoed aan als de landelijke PvdA, maar we 
werken niet voor Den Haag. We zetten ons 
in voor Velsen. Het is soms ook een voordeel 
dat we banden hebben met onze landelijke 
collega’s in Den Haag. Er worden daar weleens 
dingen bedacht waarover wij met elkaar in de 
gemeenteraad niet staan te juichen. Dan kun-
nen we ons daar ook laten horen.” 

Wilt u tot slot nog iets kwijt?
“Laat van je horen, ook na de verkiezingen.
We hebben je inbreng en inspiratie nodig om 
ons werk goed te doen.”
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een baan van ons krijgt. Maar we kijken wel 
wat je nodig hebt om een baan te kunnen 
krijgen. Kom je niet rond, dan kijken we naar 
wat er moet gebeuren zodat je wel rond kunt 
komen. Wij denken en handelen vanuit inwo
ners. Altijd. De menselijke maat staat bij ons 
altijd voorop en bovenaan. En ook belangrijk: 
we zijn een stabiele factor in de gemeenteraad 
van Velsen.”

Hoe is uw partij betrokken bij Velsen?
“We zijn een echte ledenpartij en die komen 
vanuit alle kernen van Velsen. Jong, oud, arm, 
rijk, beperkt, niet beperkt. Onze leden zijn 
kritisch op ons functioneren in de raad en 
geven dat aan ons mee.”

Wat heeft uw partij bereikt in de afgelopen 
4 jaar?
“Er is nu een armoedebeleid en een schuld
hulpverlenersbeleid. Die zijn er om acute 
problemen op te kunnen lossen en om ervoor 
te zorgen dat mensen uit de armoede blijven 
en niet terugvallen. Het programma ‘Zorg
poort’ is een groot succes, daarin stimuleren 
en coachen we mensen met een uitkering 
om in de zorg te werken. Er is een onderwijs
huisvestingsplan vastgesteld. Binnenklimaat 
en de functie van de school in de wijk staan 
hierin centraal. We hebben ook het initiatief 
genomen voor startersleningen voor jongeren 

zodat ze in Velsen kunnen wonen. We zijn 
actief bezig de woningbouw hier te ver

snellen.”

U bent lijsttrekker van de PvdA. 
Kunt u iets meer over uzelf vertel

len?
“Ik ben geboren en getogen in 

Velsen-Noord. Na wat omzwer

Dit vindt de PvdA belangrijk 

Betaalbaar wonen

Kansen voor iedereen

Bestrijden van armoede

MEER INFO OVER DE PVDA VELSEN OP VELSEN.PVDA.NL
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Laat iedereen vrij, 
maar niemand vallen
D66 heeft 5 zetels in de gemeenteraad, maar zat niet in het college en voerde 
de afgelopen 4 jaar dus oppositie. Sander Smeets (30) is lijsttrekker. 

Sander Smeets
Lijsttrekker D66 Velsen

Waarom moet D66 de weer in de gemeente-
raad zitten?
“We hebben de afgelopen 4 jaar laten zien dat 
we ons kritisch, maar constructief hebben inge-
zet. We zijn de meest actieve fractie geweest 
met indienen van ideeën via moties en contro-
leren via raadsvragen. Daarbij zoeken we steeds 
de verbinding met inwoners en organisaties.”

Hoe is uw partij betrokken bij Velsen?
“Onze kandidaten zijn betrokken bij wat speelt 
in Velsen. Toen we hoorden dat de huur voor 
strandpaviljoenen 20% steeg tijdens corona, zijn 
we erheen gegaan. We zijn in gesprek gegaan 
en hebben hier toen een motie voor ingediend. 
Ook hoorden we dat de trampolinevereniging 
hun zaal kwijt zou raken. Dat hebben we door 
een motie voorkomen. Dit zijn maar een paar 
voorbeelden van reactief handelen. We horen 
iets, zoeken uit hoe het zit en reageren erop. 
Proactief handelen doen we ook. Is er bijvoor-
beeld een plan voor een buurt, dan checken 
wij of die buurt daar wel op zit te wachten.”

Wat heeft uw partij bereikt in de afgelopen 
4 jaar?
“Ondanks onze rol in de oppositie: veel. We 
hebben er zelfs het eerste hoofdstuk van ons 
verkiezingsprogramma mee gevuld. Een paar 
voorbeelden. We hebben ‘de opkoopbescher-
ming van woningen door beleggers’ op de 
agenda gezet. Zo geven we starters in Velsen 
een betere kans op de woningmarkt. Nog een 
voorbeeld is dat we huurverhoging voor sport-
verenigingen tijdens coronatijd hebben voor-
komen. Door een amendement van D66 is 
meer geld naar het programma ‘Gezondheid & 
Luchtkwaliteit IJmond’ gegaan. Luchtkwaliteit 
is een topprioriteit voor ons. De gemeente 
Velsen heeft de ambitie dat iedereen binnen 
10 minuten in het groen moet kunnen zijn. Dat 
streven is er gekomen door een motie van D66.”

U bent lijsttrekker van D66. 
Kunt u iets meer over uzelf vertellen?
“Ik ben geboren en getogen in Santpoort-
Noord. Daar woon ik nog steeds, samen met 

mijn vriendin en 2 jonge kinderen. Ik heb politi-
cologie gestudeerd en ben, naast mijn werk als 
raadslid, omgevingsmanager bij PWN (drink-
waterbedrijf). Ik houd me in die functie bezig 
met de warmtetransitie en de omgevingswet.”

Wat staat er wat u betreft op het spel bij 
deze verkiezingen?
“Welk type woningen we gaan bouwen en of 
we gaan bouwen in het groen. Wat ons betreft 
wordt er gebouwd binnen de kernen en niet 
in het groen. D66 wil woningen bouwen voor 
starters, ouderen en middeninkomens. In het 
bouwplan Hofgeest zouden onder meer 
starterswoningen komen, maar uiteindelijk 
bleken het 380 woningen te zijn van min-
stens 120 m2. Toen hebben wij een motie 
ingediend om ook starterswoningen te 
bouwen. Die is helaas door de coalitie 
weggestemd, met woningen vanaf 
€ 560.000 als gevolg. Dat geeft des te 
meer aan dat er echt iets te kiezen valt 
over wat voor woningen we in Velsen 
willen. Andere belangrijke speerpunten 
voor de komende jaren zijn het verder 
verbeteren van afvalscheiding, een 
gezond klimaat en goed onderwijs.”

Waarom is een stem op uw partij een 
goede stem?
“Wij zijn betrokken, staan open voor 
nieuwe ideeën en werken aan een veilige, 
groene en zorgzame gemeente.” 

Wilt u tot slot nog iets kwijt?
“Tijdens corona zagen we het debat ver-
harden. Ook zagen we groepen mensen 
eenzamer worden. Daarom zeg ik hier: luis-
ter naar elkaar en let een beetje op elkaar.”

Dit vindt D66 belangrijk 

Betaalbare woningen

Gezond klimaat

Goed onderwijs

MEER OVER D66 OP VELSEN.D66.NL.
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Wat staat er wat u betreft op het spel bij 

“Welk type woningen we gaan bouwen en of 
we gaan bouwen in het groen. Wat ons betreft 
wordt er gebouwd binnen de kernen en niet 
in het groen. D66 wil woningen bouwen voor 
starters, ouderen en middeninkomens. In het 

starterswoningen komen, maar uiteindelijk 
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Waarom stemmen 
we met een rood 
potlood?
Voor de tellers valt 
zo’n rood stipje lekker 
op tussen al die 
zwarte letters. 
Daarom stemmen 
we sinds 1921 met 
een rood potlood. 
Een rode balpen 
of viltstift zou ook 
mogen, trouwens.

In principe niet, 
dat heeft te maken 
met het stem-
geheim en het 
kunnen beïnvloeden 
van een stem. 
Heb je een jong 
kind, dan kun je 
aan de voorzitter 
vragen of je kind 
toch mee mag. 

Wat doet een gemeente eigenlijk?
De gemeente houdt zich bezig met zaken die rechtstreeks en alleen van belang zijn voor 
de inwoners van Velsen. De gemeente levert diensten (huisvuil ophalen, uitkeringen en ‘het 
groen’ verzorgen) en zorgt voor het uitgeven van documenten zoals paspoorten. Sommige 
taken zijn wel de verantwoordelijkheid van de gemeente, maar de gemeente voert die zelf 
niet uit. De gemeente huurt bedrijven in die dat werk doen. Bijvoorbeeld als het gaat om de 
aanleg van straten of het ophalen van huisafval. 

Ook voert de gemeente taken uit die ‘Den Haag’ bepaalt. Zo stelt de landelijke overheid 
vast wat de hoogte van een bijstandsuitkering is en betaalt de gemeente Velsen ‘m uit. 
De gemeente mag eisen stellen en controleren of iemand recht heeft op een bijstandsuit-
kering. Zie ook hier aan de zijkant.

De gemeente gaat 
onder andere over:
Openbare orde en veiligheid, denk aan:
• Politie en brandweer
• Sluitingstijden winkels en horeca
• Het plaatsen van bewakingscamera’s
• Het handhaven van regels
• Het geven van vergunningen.

• Burgerzaken
Bijhouden wie er in Velsen woont in de 
Basisregistratie personen (BRP), paspoor-
ten, identificatiebewijzen en rijbewijzen. 

Zorg, welzijn en gezondheid
• Uitkeringen (bijstand, persoonsgebonden 

budgetten (PGB) Thuiszorg en 
hulpmiddelen

• GGD 
• Toezicht houden op kwaliteit van 

kinderopvang.

Asielbeleid en integratie
• Het Rijk (de overheid in Den Haag) 

gebruikt een verdeelsleutel om te bepalen 
hoeveel asielzoekers gemeente Velsen 
moet helpen met woonruimte, 
taalcursussen enzovoort.

Onderwijs
• De huisvesting van scholen
• Extra begeleiding voor leerlingen 

die dat nodig hebben
• Controleren dat leerlingen 

de leerplichtwet volgen.

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Simpel gezegd: hoe ziet Velsen eruit 
en hoe wonen de inwoners.
• De gemeenteraad komt tot een visie 

(ideeën) en bestemmingsplannen: 
wat gaan we waar bouwen? Waar 
komen woningen? Waar en wat gaan 
we beplanten? Waar komen bedrijven?

• De gemeente houdt toezicht op 
nieuwbouw en maakt afspraken met
woningcorporaties.

Verkeer en vervoer
• Oversteekplaatsen, voetpaden, fietsroutes, 

parkeerterreinen, het komen en gaan van 
bussen en straten en wegen.

Milieubeheer
• De verantwoordelijkheid voor 

de inzameling van huisvuil 
• De kwaliteit van lucht 
• De gemeente zorgt voor de uitvoering 

en naleving van de wet.

Cultuur, sport en recreatie
• Het beschikbaar stellen van ruimtes. 

Denk aan zwembad ‘De Heerenduinen’, 
de sportvelden, de openbare bibliotheek, 
de schouwburg en de landgoederen 
en parken zoals Beeckestijn.  

Mag je bij de gemeenteraadsverkiezingen zelf 
kiezen in welk stembureau je gaat stemmen?

Ja, zolang het maar in een stembureau in Velsen is.

Filmpjes!
Op stemjijook.nl/
filmpjes/ vind je 
3 filmpjes over de 
gemeenteraad, 
waarom het belang-
rijk is dat je stemt 
en hoe je kunt 
stemmen. 

Mag je je kind meenemen 
in het stemhokje?

Waar gaan 
de stemmen 
heen als ze 
geteld zijn?

De ingevulde stem-
biljetten gaan naar 
een beveiligde ruimte. 
Alle stembiljetten 
(en stempassen en 
volmachtbewijzen) 
worden pas vernietigd 
als de nieuwe 
gemeenteraad 
3 maanden aan 

de slag is.

Wat doet een gemeente eigenlijk?

een beveiligde ruimte. 

worden pas vernietigd 

Is raadslid zijn een baan? 
Wat gebeurt er met 
de stembiljetten na de 
verkiezingen? 
Dat en meer lees je hier.

Hoe zit dat eigenlijk?

In principe niet, 
dat heeft te maken 
met het stem-
geheim en het 
kunnen beïnvloeden 
van een stem. 
Heb je een jong 
kind, dan kun je 
aan de voorzitter 
vragen of je kind 
toch mee mag. 

in het stemhokje?



Velsen Kiest - Gemeenteraadsverkiezingen 2022

7

Krijgt Velsen een andere burgemeester 
na de gemeenteraadsverkiezingen?
Bij gemeenteraadsverkiezingen zit het 
anders dan bij landelijke verkiezingen. 
Bij de Tweede Kamerverkiezingen wordt 
de lijsttrekker van de grootste partij vaak 
premier. Een burgemeester wordt niet
gekozen, maar benoemd door de minister 
van Binnenlandse Zaken en de koning. 
Vaak op aanbeveling van de gemeenteraad. 
De aanstelling voor een burgemeester geldt 
6 jaar en kan daarna verlengd worden. 
Dit is het geval bij de Velsense burgemees-
ter Frank Dales. De gemeenteraad beval 
hem aan voor een herbenoeming. Zijn 
tweede termijn gaat dit voorjaar in.

Je hebt per 
ongeluk het 
verkeerde 
vakje 
ingekleurd. 
Wat nu?

Je mag 1 keer 
om een nieuw 
stembiljet 
vragen aan 
een van de 
leden op het 
stembureau.

Stel een partij haalt 
4 zetels. Dan komen de eerste 

4 mensen op de lijst in de 
raad. Maar haalt iemand lager 

op de lijst heel veel 
voorkeursstemmen, dan moet 

nr. 4 zijn plaats afstaan. 
Hoeveel stemmen? Dat hangt 

af van de kiesdrempel. 

Krijgen gemeenteraadsleden betaald?
De overheid gaat ervanuit dat gemeenteraadsleden 
tussen de 14 en 24 uur nodig hebben voor raadswerk en 

er ander betaald werk naast hebben. Raadsleden 
krijgen een vergoeding. Die vergoeding hangt af 
van de grootte van de gemeente. Voor Velsen is dat 

± € 1600 per maand. Van dit bedrag wordt nog belas-
ting ingehouden. Wethouder zijn is wel een volledige 

baan en wethouders krijgen daarom een volledig 
salaris, ook weer afhankelijk van de grootte van 
de gemeente. Voor Velsen is dat ± € 8000 bruto 
per maand. Hier moet nog belasting vanaf.

Is er een maximum aantal mensen dat per partij 
op de verkiezingslijst mag staan? 

Er mogen 50 mensen op de lijst staan. Dit geldt 
voor nieuwe partijen en partijen die niet meer dan 
16 zetels in de gemeenteraad hebben. Meer dan 
16 zetels? Dan mogen er 80 kandidaten op de lijst. 
De gemeenteraad in Velsen telt in totaal 33 zetels. 
Wie er op die lijst komen bepaalt een partij zelf, 
net als de volgorde waarin ze erop staan.

Staan er alleen Velsenaren 
op de kandidatenlijst?

Ja, je moet in Velsen ingeschreven zijn 
en wonen om verkiesbaar te zijn. Of je 
moet hebben verklaard dat te willen doen.  
Dat geldt in principe ook voor ook voor 
de wethouders, maar zij kunnen een 
onthe�ng aanvragen (en krijgen). Een 
wethouder die niet in zijn werkgemeente 
woont, kan geen lijsttrekker zijn.

Krijgen gemeenteraadsleden betaald?
De overheid gaat ervanuit dat gemeenteraadsleden 
tussen de 14 en 24 uur nodig hebben voor raadswerk en 

er ander betaald werk naast hebben. Raadsleden 
krijgen een vergoeding. Die vergoeding hangt af 
van de grootte van de gemeente. Voor Velsen is dat 

± € 1600 per maand. Van dit bedrag wordt nog belas
ting ingehouden. Wethouder zijn is wel een volledige 

baan en wethouders krijgen daarom een volledig 
salaris, ook weer afhankelijk van de grootte van 
de gemeente. Voor Velsen is dat ± € 8000 bruto 
per maand. Hier moet nog belasting vanaf.

Wie telt de stemmen na de verkiezingen?
Direct nadat de stembussen gesloten zijn, beginnen de 

mensen op het stembureau met het tellen van alle geldige 

stemmen, blanco stemmen en ongeldige stemmen. 

Die aantallen moeten kloppen met het aantal ingeleverde 

stempassen. Ambtenaren en vrijwilligers bemannen het 

stembureau overdag en tellen ’s avonds de stemmen. 

Hoe werken 
voorkeursstemmen?
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per maand. Hier moet nog belasting vanaf.

Is er een maximum aantal mensen dat per partij 

voor nieuwe partijen en partijen die niet meer dan 

16 zetels? Dan mogen er 80 kandidaten op de lijst. 
De gemeenteraad in Velsen telt in totaal 33 zetels. 
Wie er op die lijst komen bepaalt een partij zelf, 

Wordt de lijsttrekker altijd wethouder 
als die partij in het college komt? 
Dat hoeft niet. Het kan zijn dat een partij vindt dat 
iemand anders geschikter is om wethouder te zijn dan 
de lijsttrekker. Stel dat die beoogde wethouder niet 
in Velsen woont, dan kan er om onthe�ng gevraagd 
worden. Wethouder Sebastian Dinjens (GroenLinks) heeft 
bijvoorbeeld zo’n onthe�ng. De andere wethouders van 
Velsen wonen wel in Velsen: Velsen Lokaal, VVD, LGV en 
PvdA. Wie er lijsttrekker wordt, bepaalt een partij zelf. 
De partijen dragen kandidaat-wethouders voor aan de 
gemeenteraad. De gemeenteraad benoemt vervolgens 
de kandidaat tot wethouder.
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Samen recht doen
De ChristenUnie heeft 1 zetel in de gemeenteraad. Frank Cornet (60) is lijsttrekker. 
Hij zit momenteel niet in de gemeenteraad, maar was de afgelopen jaren wel steun-
fractielid. Hij weidt zijn (werk)tijd volledig aan de politiek. 

Frank Cornet
Lijsttrekker ChristenUnie

Waarom moet de ChristenUnie weer in de 
gemeenteraad zitten?
“Vanuit onze sociale en betrouwbare politiek wil 
de ChristenUnie het beste voor Velsen. Wij doen 
dat vanuit ons hart, samen met de Velsenaren.”

Hoe is uw partij betrokken bij Velsen?
“We laten ons graag uitnodigen voor ge-
sprekken en bezoeken. Daarnaast weten 
veel inwoners, mensen uit de kerkge-
meenschappen, sportclubs en culturele 
verenigingen ons heel goed te vinden. 
Zo zien en horen we dus ook wat er 
allemaal speelt. En wat we horen en 
zien nemen we mee naar de gemeen-
teraad.”

Wat heeft uw partij bereikt in de af-
gelopen 4 jaar?

“We hebben bijgedragen door mee te 
denken en mee te besluiten over het armoe-

debeleid, de plannen voor de woningbouw 
en het duurzamer maken van onze gemeente. 

Op ons initiatief is er kritisch gekeken naar het 
project BRAK!, een geldverslindend project dat 
850.000 euro kostte en niets opleverde. Dat 
moest gestopt worden en dat is ook gebeurd. 
Er was een evaluatie en inmiddels ligt er een 
kritisch rapport waar we van moeten leren. 
De ChristenUnie was ook initiatiefnemer van ‘de 
boom van ontmoeting’ op het Kennemerplein 
in IJmuiden. Het is een plek waar Velsenaren 
onder de boom kunnen zitten en elkaar kunnen 
ontmoeten. Het is een symbool van verbinding.”

U bent lijsttrekker van de ChristenUnie. 
Kunt u iets meer over uzelf vertellen?
“Ik woon in Santpoort-Zuid. Zo’n 9 jaar geleden 
ben ik voor de liefde vanuit Haarlem hier naar-
toe verhuisd: mijn vrouw woonde al in Velsen. 
Daarvoor kende ik al wel de ‘groene stukken’ in 
Velsen en hield ik al van de Schouwburg – ik ga 
graag naar de opera en ook wel naar cabaret. 
Ik was al lid van de ChristenUnie en toen ik hier 
ging wonen ben ik een actief lid geworden. In 
het verleden zat ik in de verzekeringswereld en 
was ik bestuurslid in ‘Energiek Velsen’, een ener-

giecoöperatie. Met die functie ben ik een jaar 
geleden gestopt: ik wil als politicus geen dub-
bele pet dragen. Ik heb een volwassen pleeg-
zoon en maak graag tochten op mijn ligfiets.”

Wat staat er wat u betreft op het spel bij 
deze verkiezingen?
“We willen onze zetel in de gemeenteraad 
houden en het allerliefst hebben we er natuur-
lijk nog een zetel bij. Zo kan de ChristenUnie 
zich blijven inzetten voor een duurzaam, groen 
en sociaal Velsen. Schonere lucht bijvoorbeeld, 
dus een verduurzaming van Tata. We willen dat 
recht gedaan wordt aan het Pieter Vermeulen 
Museum, daar moet nu écht een goede huis-
vesting voor komen. Dat er meer woningen 
moeten komen die ook duurzamer zijn, is ook 
een duidelijke zaak voor ons.  En er moet altijd 
voldoende zorg voor jong en oud zijn.” 

Waarom is een stem op uw partij 
een goede stem?
“Omdat we staan voor samen recht doen. 
We werken vanuit onze christelijke achtergrond 
en daarom zijn we er voor alle Velsenaren. 
We zijn betrokken, sociaal en betrouwbaar. 
Kritisch zijn we ook, maar we kiezen er dan 
voor om tegelijkertijd bij te dragen door met 
oplossingen te komen.”

Wilt u tot slot nog iets kwijt?
“We mogen er met alle Velsenaren samen best 
trots op zijn dat we in een gemeente wonen 
waar zoveel goeds en moois is. Bijvoorbeeld, 
de landgoederen, de duinen, de visserij, de 
maakindustrie, het verenigingsleven en onze 
rijke geschiedenis. Waar ook nog eens een goed 
bestuur zit met goede ambtenaren.”

Dit vindt de ChristenUnie
belangrijk 

Goede zorg

Leefbare wijken

Pieter Vermeulen Museum

MEER OVER DE CHRISTENUNIE OP VELSEN.CHRISTENUNIE.NL
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Hoe is uw partij betrokken bij Velsen?
“We laten ons graag uitnodigen voor ge
sprekken en bezoeken. Daarnaast weten 
veel inwoners, mensen uit de kerkge
meenschappen, sportclubs en culturele 
verenigingen ons heel goed te vinden. 
Zo zien en horen we dus ook wat er 
allemaal speelt. En wat we horen en 
zien nemen we mee naar de gemeen
teraad.”

Wat heeft uw partij bereikt in de af
gelopen 4 jaar?

“We hebben bijgedragen door mee te 
denken en mee te besluiten over het armoe

debeleid, de plannen voor de woningbouw 
en het duurzamer maken van onze gemeente. 

Op ons initiatief is er kritisch gekeken naar het 
project BRAK!, een geldverslindend project dat 
850.000 euro kostte en niets opleverde. Dat 
moest gestopt worden en dat is ook gebeurd. 
Er was een evaluatie en inmiddels ligt er een 
kritisch rapport waar we van moeten leren. 
De ChristenUnie was ook initiatiefnemer van ‘de 
boom van ontmoeting’ op het Kennemerplein 
in IJmuiden. Het is een plek waar Velsenaren 
onder de boom kunnen zitten en elkaar kunnen 
ontmoeten. Het is een symbool van verbinding.”

U bent lijsttrekker van de ChristenUnie. 
Kunt u iets meer over uzelf vertellen?
“Ik woon in Santpoort-Zuid. Zo’n 9 jaar geleden 
ben ik voor de liefde vanuit Haarlem hier naar
toe verhuisd: mijn vrouw woonde al in Velsen. 
Daarvoor kende ik al wel de ‘groene stukken’ in 
Velsen en hield ik al van de Schouwburg – ik ga 
graag naar de opera en ook wel naar cabaret. 
Ik was al lid van de ChristenUnie en toen ik hier 
ging wonen ben ik een actief lid geworden. In 
het verleden zat ik in de verzekeringswereld en 
was ik bestuurslid in ‘Energiek Velsen’, een ener
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Samen verder bouwen 
Velsen Lokaal heeft 6 zetels in de gemeenteraad. Bram Diepstraten (49) is  lijst-
trekker. Momenteel is hij wethouder en houdt hij zich onder andere bezig met 
onderwerpen als participatie, sport en recreatie, bereikbaarheid en openbare ruimte. 

Bram Diepstraten
Lijsttrekker Velsen Lokaal

Waarom moet Velsen Lokaal weer in de 
gemeenteraad zitten?
“Omdat we dicht bij alle Velsenaren staan, we 
geen ‘one issue’-partij zijn en omdat we samen-
werking heel belangrijk vinden. Dat zijn al een 
paar redenen en dan voeg ik daar graag aan 
toe dat we de inbreng van inwoners heel 
belangrijk vinden, de zogenaamde participatie. 
En voeren we een discussie, dan voeren we 
die op inhoud, waarbij we de onderlinge 
samenwerking niet uit het oog verliezen.”

Hoe is uw partij betrokken bij Velsen?
“Onze leden staan met beide benen stevig in 
de Velsense samenleving en komen uit verschil-
lende hoeken: ondernemers, zzp’ers, mensen in 
loondienst. Daarnaast zijn we heel benaderbaar, 
je kunt ons makkelijk aanspreken. Dat doen we 
zelf ook om erachter te komen hoe zaken in 
elkaar zitten. Ons motto is niet voor niets ‘Be-
trouwbaar, betrokken en benaderbaar.”

Wat heeft uw partij bereikt in de afgelopen 
4 jaar?
“We zijn een voorvechter geweest van partici-
patie, dat inwoners meedenken en meebeslis-
sen over beleid en plannen van de gemeente. In 
samenwerking met de andere partijen hebben 
we daar veel mee geëxperimenteerd om te 
ervaren wat werkte en wat niet. We waren ook 
de initiatiefnemers van het raadsakkoord, dat 
bestond nog niet in Velsen. In een raadsak-
koord staat in grote lijnen wát we gaan doen als 
gemeenteraad. In een collegeprogramma (dat 
bestaat al wel lang) beschrijven de besturende 
partijen in grote lijnen hóe ze het gaan doen. 
Dat raadsakkoord is een basis gebleken voor 
een stabiele samenwerking in de afgelopen 
vier jaar.”

U bent lijsttrekker van Velsen Lokaal. Kunt u 
iets meer over uzelf vertellen?
“Ik woon bijna twintig jaar in IJmuiden en ben 
verknocht aan Velsen. Mijn vrouw en ik heb-
ben een dochter die dit jaar eindexamen doet. 
Thuis hebben we twee katten en een hond, een 
border collie waarmee we graag en veel wan-

delen. Ik heb ooit hts technische bedrijfskunde 
gestudeerd en werkte in het verleden voor de 
overheid, het bedrijfsleven en was zzp’er. Het 
leuke aan wethouder zijn is dat ik met dit werk 
echt een verschil kan maken.”

Wat staat er wat u betreft op het spel bij 
deze verkiezingen?
“Veel! Schone lucht. Betaalbare woningen: 
er moeten meer kansen komen voor starters 
en mensen die willen doorstromen (en soms 
kleiner willen wonen). De financiën voor onze 
gemeente moeten gezond zijn. We moeten 
ervoor zorgen dat we voldoende geld van de 
Rijksoverheid ontvangen. Er moet perspectief 
zijn na (en tijdens) corona: aandacht voor licha-
melijke en mentale gezondheid, voor cultuur 
en ondernemers die het zwaar hebben en meer 
aandacht voor het onderwijs. Ook verduurza-
ming en de klimaatproblematiek zijn thema’s, 
net als verkeersveiligheid en leefbaarheid. Er 
moet meer aandacht komen voor de bereik-
baarheid van Velsen en dan heb ik het nog 
niet eens gehad over meer groen in de wijken.”

Waarom is een stem op uw partij een 
goede stem?
“We zijn een lokale partij van en voor iedereen 
en waar iedereen gehoord wordt. We doen dit 
niet om politieke macht te hebben, maar zoe-
ken altijd de dialoog en de samenwerking op.”

Wilt u tot slot nog iets kwijt?
“Dat we graag initiatieven omarmen uit alle 
hoeken van Velsen. Jongeren, ouderen, minder 
validen, lhbti’ers en inwoners met een migratie-
achtergrond. We willen niet alleen zenden, maar 
ook ontvangen. We willen het met elkaar doen.”

Dit vindt Velsen Lokaal 
belangrijk 

Participatie

Woningen

Leefbaarheid

MEER INFO OVER VELSEN LOKAAL OP VELSENLOKAAL.NL
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Wat staat er wat u betreft op het spel bij 

“Veel! Schone lucht. Betaalbare woningen: 
er moeten meer kansen komen voor starters 
en mensen die willen doorstromen (en soms 
kleiner willen wonen). De financiën voor onze 
gemeente moeten gezond zijn. We moeten 
ervoor zorgen dat we voldoende geld van de 
Rijksoverheid ontvangen. Er moet perspectief 
zijn na (en tijdens) corona: aandacht voor licha-
melijke en mentale gezondheid, voor cultuur 
en ondernemers die het zwaar hebben en meer 
aandacht voor het onderwijs. Ook verduurza-
ming en de klimaatproblematiek zijn thema’s, 
net als verkeersveiligheid en leefbaarheid. Er 
moet meer aandacht komen voor de bereik-
baarheid van Velsen en dan heb ik het nog 
niet eens gehad over meer groen in de wijken.”

Waarom is een stem op uw partij een 

“We zijn een lokale partij van en voor iedereen 
en waar iedereen gehoord wordt. We doen dit 
niet om politieke macht te hebben, maar zoe-
ken altijd de dialoog en de samenwerking op.”

“Dat we graag initiatieven omarmen uit alle 
hoeken van Velsen. Jongeren, ouderen, minder 
validen, lhbti’ers en inwoners met een migratie-
achtergrond. We willen niet alleen zenden, maar 
ook ontvangen. We willen het met elkaar doen.”
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Waarom moet Forza! weer in de gemeente-
raad zitten? 
“Wij zijn echt een partij voor en door Velsena-
ren en Forza! staat met beide benen stevig op 
de grond. Er wordt ons geen gedachtegoed uit 
Den Haag opgelegd, want we zijn geen landelij-
ke partij. We er zijn puur en alleen voor Velsena-
ren. Forza! is een ander woord voor ‘kracht’ en 
de F van Forza! komt bij Pim Fortuyn vandaan. 
Fortuyn zien wij als onze inspirator: duidelijk, 
rechtvaardig en met respect voor anderen.”

Hoe is uw partij betrokken bij Velsen?
“Heel simpel: wij zijn zelf Velsenaren en we zijn 
allemaal sociaal, sportief of op andere manieren 
actief in onze gemeente.”

Wat heeft uw partij bereikt in de afgelopen 
4 jaar?

“De verbouwing van de Kanaaldijk, de open-
stelling van de horeca tijdens de coronatijd 

en het minderen van onzinnige subsidies. 
Neem de stadsschouwburg Velsen. Die 
wil geld hebben om voort te bestaan, 
maar hun boekhouding klopt niet. Onzin 
om daar dan een paar miljoen naartoe te 

sturen.” 

U bent lijsttrekker. Kunt u iets meer over uzelf 
vertellen?

“Ik ben een echte IJmuidenaar. Sinds 2014 
ben ik actief in de politiek, bij Forza! Naast 

mijn raadslidmaatschap ben ik zelfstandig 
ondernemer in de ICT, eigenaar van een Xerox 
Business Center (kopieermachines en printers) 
en heb ik een Service Support Center voor die 
Xerox-machines.”

Wat staat er wat u betreft op het spel bij deze 
verkiezingen?
“De woningnood in Velsen. Er moeten vooral 
meer mogelijkheden voor jongeren komen. 
Laten we ook de gemeentelijke belastingen 
en -kosten niet vergeten. Bedragen die wij als 
inwoners moeten betalen, moeten niet omhoog: 
OZB, afvalsto�en en precariorechten voor on-
dernemers (terrassen, uithangbord), om maar 
een paar voorbeelden te noemen. We blijven 
er bij Forza! op hameren om geen geld te 

geven aan projecten waar een Velsenaar niets 
aan heeft. Geld dat gewoon in een bodemloze 
put terechtkomt. Neem die hele citymarketing 
bijvoorbeeld, dat is complete onzin. Het levert 
niks op voor Velsen of IJmuiden. Mensen komen 
hier doorheen op weg naar Amsterdam of Haar-
lem, maar komen hier niet naartoe. Dus waarom 
moet je dan zo’n campagne opzetten? Er moet 
meer inspraak voor inwoners komen en het is 
nog best moeilijk om dat voor elkaar te krijgen. 
Je kunt enquêtes en weet-ik-wat bedenken, 
maar het interesseert je als inwoner vaak niet, 
tót je de rekening gepresenteerd krijgt. Vervuil-
de lucht is ook een thema. Het is alleen makke-
lijker om daar wat over te zeggen en veel
moeilijker om daar ook iets aan te doen. Je 
krijgt die lucht niet binnen een week schoon én 
het is een thema waarbij de beslissingen niet bij 
de gemeente liggen. We kunnen de beslissingen 
hierover hooguit beïnvloeden. En daar zetten 
we ons voor in. Bij onderwerpen als sport en 
recreatie ligt dat iets makkelijker en dat moeten 
we als gemeente absoluut meer stimuleren.”

Waarom is een stem op uw partij een 
goede stem?
“Omdat een stem op een lokale partij altijd een 
goede stem is, jouw problemen zijn ook onze 
problemen. Met lokale partijen bedoel ik trou-
wens partijen die alleen in Velsen actief zijn. 
Forum van Democratie, bijvoorbeeld, dat lijkt 
een nieuwe partij in Velsen, maar het is gewoon 
een afsplitsing van een landelijke partij die 
vanuit Den Haag wordt gestuurd.”

Wilt u tot slot nog iets kwijt? 
“Wees trots op Velsen en op elkaar. Respecteer 
elkaar en laten we met zijn allen vooruitkijken. 
Terugkijken doen anderen al vaak genoeg.”

Forza! Is een lokale politieke partij en heeft 3 zetels in de gemeenteraad van Velsen. 
Sander Scholts (46) is lijsttrekker. 

Sander Scholts
Lijsttrekker Forza!

Partij voor Velsenaren
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ke partij. We er zijn puur en alleen voor Velsena
ren. Forza! is een ander woord voor ‘kracht’ en 
de F van Forza! komt bij Pim Fortuyn vandaan. 
Fortuyn zien wij als onze inspirator: duidelijk, 
rechtvaardig en met respect voor anderen.”

Hoe is uw partij betrokken bij Velsen?
“Heel simpel: wij zijn zelf Velsenaren en we zijn 
allemaal sociaal, sportief of op andere manieren 
actief in onze gemeente.”

Wat heeft uw partij bereikt in de afgelopen 
4 jaar?

“De verbouwing van de Kanaaldijk, de open
stelling van de horeca tijdens de coronatijd 

en het minderen van onzinnige subsidies. 
Neem de stadsschouwburg Velsen. Die 
wil geld hebben om voort te bestaan, 
maar hun boekhouding klopt niet. Onzin 
om daar dan een paar miljoen naartoe te 

sturen.” 

U bent lijsttrekker. Kunt u iets meer over uzelf 
vertellen?

“Ik ben een echte IJmuidenaar. Sinds 2014 
ben ik actief in de politiek, bij Forza! Naast 

mijn raadslidmaatschap ben ik zelfstandig 
ondernemer in de ICT, eigenaar van een Xerox 
Business Center (kopieermachines en printers) 
en heb ik een Service Support Center voor die 
Xerox-machines.”

Wat staat er wat u betreft op het spel bij deze 
verkiezingen?
“De woningnood in Velsen. Er moeten vooral 
meer mogelijkheden voor jongeren komen. 
Laten we ook de gemeentelijke belastingen 
en -kosten niet vergeten. Bedragen die wij als 
inwoners moeten betalen, moeten niet omhoog: 
OZB, afvalsto�en en precariorechten voor on
dernemers (terrassen, uithangbord), om maar 
een paar voorbeelden te noemen. We blijven 
er bij Forza! op hameren om geen geld te 

Dit vindt Forza! belangrijk 

Wonen

Sport en recreatie

Werk en opleiding

MEER OVER FORZA! OP FORZAIJMOND.NU.
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Velsen: gezond, groen 
en eerlijk
GroenLinks zit met 3 zetels in de gemeenteraad en ze leverden een wethouder, 
Sebastian Dinjens. Zijn partijgenoot Iskandar Sitompul (62) is lijsttrekker. 

Iskandar Sitompul
Lijsttrekker GroenLinks

Waarom moet GroenLinks weer in de 
gemeenteraad zitten?
“We hebben ons 4 jaar lang hard gemaakt 
voor een gezonder, eerlijker en groener Velsen. 
Daar willen we graag mee doorgaan.”

Hoe is uw partij betrokken bij Velsen?
“Onze leden komen uit allerlei lagen van de 
samenleving. Zij zijn sociale en betrokken advi-
seurs. Ik wil hier ook graag zeggen dat allerlei 
lokale onderwerpen ook landelijk zijn. Hele-
maal in onze gemeente. Luchtkwaliteit, bereik-
baarheid, veiligheid, het klimaat, om maar een 
paar voorbeelden te noemen. Er wordt vanuit 
Den Haag veel over de schutting gegooid naar 
de provincie en gemeentes, maar in feite zijn 
dat net zo goed landelijke als lokale thema’s.”

Wat heeft uw partij bereikt in de afgelopen 
4 jaar?
“Allereerst: je doet het altijd samen met andere 
partijen. Maar er zijn wel onderwerpen waar 
wij extra scherp op zijn. Armoedebestrijding, 
jeugdzorg en natuurlijk: groen en duurzaam. 
Zo waren wij pleitbezorgers voor het lokaal 
klimaatakkoord, dat inhoudt dat in 2030 70% 
minder uitstoot van CO2 is bij alle gemeen-
telijke gebouwen. We hebben er mede voor 
gezorgd dat de raad voldoende geld in reser-
ve hield om ervoor te zorgen dat geen kind 
tussen de wal en het schip viel toen we als 
gemeente zo gekort werden op de jeugdhulp. 
We hebben er bij diverse projecten zorg voor 
gedragen dat groen een belangrijkere rol kreeg 
dan in eerste instantie de bedoeling was. ”

U bent lijsttrekker van GroenLinks. Kunt u 
iets meer over uzelf vertellen?
“Ik ben geboren en getogen in Amsterdam, 
maar woon inmiddels alweer 27 jaar in Drie-
huis. Mijn vrouw en ik hebben 2 kinderen, zij 
zijn het huis al uit, en 2 honden. Ik ben politiek 
actief geworden omdat ik niet tegen onrecht 
kan, dat heb ik al mijn hele leven. Dat er in Ne-
derland mensen zijn die noodgedwongen naar 
de Voedselbank moeten, dat is toch onbe-
grijpelijk in zo’n welvarend land als het onze? 

Door me in te zetten bij GroenLinks dóe ik ook 
iets, in plaats van een beetje roepen aan de 
zijlijn. Naast mijn gemeenteraadslidmaatschap 
werk ik als HR-adviseur bij een openbare bi-
bliotheek.”

Wat staat er wat u betreft op het spel bij 
deze verkiezingen?
“Ik zou zeggen, zie vraag 2. Ik voeg daaraan 
toe dat we in Velsen alle zeilen bij moeten 
zetten als we in een gezonde omgeving willen 
(blijven) wonen. Als GroenLinks moeten we er-
voor zorgen dat we gehoord worden: door de 
andere partijen in Velsen en ook in Den Haag.”

Waarom is een stem op uw partij een
goede stem?
“We zetten ons in voor gelijke kansen voor 
iedereen en zijn tegen een tweedeling in de 
maatschappij. We willen dat elke inwoner in 
Velsen mee kan doen. En GroenLinks gaat 
altijd voor groen. We zijn bereid om daar harde 
keuzes in te maken. Ja, er moeten betaalbare 
woningen komen. Dat is noodzakelijk. Maar 
als GroenLinks kijken we wel goed waar dat 
bouwen gebeurt en hoe duurzaam en groen 
die bouwplannen zijn. Groen staat bij ons voor 
gezondheid en geluk. Daarom zetten we de 
komende verkiezingsperiode ook in op het 
planten van 10.000 bomen.”

Wilt u tot slot nog iets kwijt?
“Wij zijn niet ‘de gelukspartij’. Maar als je men-
sen vraagt wat ze echt willen, dan zegt ieder-
een: gezond en gelukkig zijn. Dan denk ik dat 
je met onze politiek daar voorwaarden voor 
schept.”
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“Ik zou zeggen, zie vraag 2. Ik voeg daaraan 

zetten als we in een gezonde omgeving willen 
(blijven) wonen. Als GroenLinks moeten we er-
voor zorgen dat we gehoord worden: door de 
andere partijen in Velsen en ook in Den Haag.”

iedereen en zijn tegen een tweedeling in de 
maatschappij. We willen dat elke inwoner in 

altijd voor groen. We zijn bereid om daar harde 
keuzes in te maken. Ja, er moeten betaalbare 

als GroenLinks kijken we wel goed waar dat 
bouwen gebeurt en hoe duurzaam en groen 
die bouwplannen zijn. Groen staat bij ons voor 
gezondheid en geluk. Daarom zetten we de 

“Wij zijn niet ‘de gelukspartij’. Maar als je men-
sen vraagt wat ze echt willen, dan zegt ieder-
een: gezond en gelukkig zijn. Dan denk ik dat 
je met onze politiek daar voorwaarden voor 

Dit vindt GroenLinks 
belangrijk 

Schone lucht

Groene leefomgeving

Betaalbare woningen

MEER OVER GROENLINKS OP VELSEN.GROENLINKS.NL
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Je kunt iemand anders vragen om voor jou te 
stemmen met jouw stempas
Dat doe je door op de achterkant van je stempas 
je handtekening te zetten en je naam en adres 
in te vullen. De persoon die je voor jou gaat 
stemmen (de gemachtigde) moet ook zijn/haar 
handtekening zetten op de achterkant. 
Wie je wilt machtigen, mag je zelf kiezen. 

Er zijn wel een paar voorwaarden. 
• De gemachtigde moet 18 jaar of ouder zijn
•  De gemachtigde moet ingeschreven staan 

als inwoner van Velsen
•  Een gemachtigde moet tegelijk met jouw 

stem, ook zijn/haar eigen stem uitbrengen
•  Een gemachtigde mag maar twee 

volmachten aannemen. 

Je geeft de persoon die je machtigt je ingevulde 
stempas mee en een kopie van je identiteitsbe-
wijs. Dat kan een kopie van je geldige paspoort 

of je geldige identiteitskaart zijn (geldig betekent 
hier: maximaal 5 jaar verlopen). De gemachtig-
de moet die kopie én jouw stempas afgeven bij 
het stembureau. De gemachtigde krijgt dan een 
stembiljet waarop hij/zij jouw stem kan uitbren-
gen én een stembiljet voor zichzelf.

Je kunt iemand anders vragen om voor jou te 
stemmen door een volmachtbewijs
Stel je zit in het buitenland als er verkiezingen 
zijn. Of je hebt geen identiteitsbewijs. Dan kun je 
bij de gemeente een formulier krijgen voor een 
verzoekschrift. Met dat verzoekschrift vraag je 
toestemming aan de burgemeester om iemand 
voor jou te laten stemmen. Wil je dit, dan moet 
je dit verzoek voor vrijdag 11 maart om 17.00 uur 
inleveren bij de gemeente. Degene die voor jou 
gaat stemmen (de gemachtigde) moet: op 
31 januari als kiezer in Velsen geregistreerd staan. 
Gaat de burgemeester akkoord met je verzoek, 
dan krijgt de gemachtigde een volmachtbewijs. 
Heeft de gemachtigde eenmaal toestemming van 

jou én van de burgemeester gekregen, dan kun 
je deze volmacht niet meer intrekken. Je kunt 
dan niet meer alsnog zelf gaan stemmen bij deze 
verkiezingen. 

De gemachtigde moet de schriftelijke toestem-
ming meenemen naar het stembureau, maar 
hoeft geen kopie van jouw identiteitsbewijs mee 
te nemen. Ook hier geldt: een gemachtigde moet 
ook tegelijkertijd zijn/haar eigen stem uitbrengen.

Stel dat je niet kunt gaan stemmen. Omdat je niet in 
Velsen bent als de verkiezingen er zijn. Of omdat je ziek 
bent. Of om een andere reden. Dan kun je iemand anders 
voor je laten stemmen. Dat heet ‘stemmen bij volmacht’.

Ik wil wel stemmen…
…maar dat gaat 
niet lukken

Meer weten?
Bureau verkiezingen
Dudokplein 1
1970 AL IJmuiden

Stemmen bij volmacht



Velsen Kiest - Gemeenteraadsverkiezingen 2022

13

De lijsttrekkers gaan met elkaar in gesprek. Een mooie gelegenheid 
om te zien en te horen wat de verschillende partijen willen. 

En niet willen. Het kan je helpen om je keuze te bepalen.

Kinderdebat  
14.00 – 15.00 uur
Inloop vanaf 13.30 uur. 

Lijsttrekkersdebat
Start inloop schouwburg: 19.30 uur 
Start tv-opname: 20.00 uur 
Einde tv-opname: 21.40 uur 

Online via rtvseaport.nl: vanaf 11 maart 
RTV Seaport is de organisator.

LIJSTTREKKERSDEBATTEN

Woensdag 9 maart

 TOEGANG 

IS OVERAL 

GRATIS

HOOR HET ZELF!

Stadsschouwburg

Lijsttrekkersdebat
18.45 - 21.30 uur
NH nieuws is de organisator. 

Maandag 14 maart 

Thalia theater

Verkiezingsmarkt 
13.00 – 17.00 uur 

Ontmoet alle 10 politieke partijen van Velsen. 
Ze hebben een ‘marktkraam’ in het gemeente-
huis en je kunt daar met de kandidaten voor 
de gemeenteraad speeddaten. 

Zaterdag 12 maart 

Entree Plein 1945

Levendig & Gezond Velsen

Jongerendebat
16.00 – 17.00 uur 
Inloop vanaf 15.30 uur.

Je kunt dit volgen 
via een live-stream: 
nhnieuws.nl/nieuws/
298565/praat-mee-tijdens-
verkiezingsdebat-velsen
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Forum voor Democratie doet dit jaar voor het eerst mee aan gemeenteraads-
verkiezingen in Velsen. IJmuidenaar Tommy Panis (27) is de lijsttrekker. 

Tommy Panis
Lijsttrekker 

Forum voor Democratie

Waarom moet Forum voor Democratie 
de in de gemeenteraad zitten?
“Wij zijn de enige partij die echt snapt wat 
vrijheid is. We zijn de enigen die onze handen 
ervoor in het vuur steken om aan deze test-
samenleving een eind te maken. Dus geen 
boa-brigades meer naar de horeca om die 
ondernemers te pesten – iets anders kan ik 
het niet noemen. Er zijn horecazaken naar de 
vernieling geholpen en bijna een kwart van de 
jongeren ziet het leven niet meer zitten door de 
vereenzaming die de testsamenleving met zich 
meebrengt. We willen geen roestige, perverse 
kunstwerken meer. Die bij het strand bijvoor-
beeld, een man die seks heeft met een hond. 
Waar sláát dat op? Of die stukken schroot langs 

de weg met de naam ‘De rauwe loper’. Geen 
Velsenaar die het hebben wil. Velsenaren 
moeten betrokken worden voor er zulke 
uitgaves gedaan worden. Dit gaat over 
schoonheid, een belangrijk punt voor ons.  
En: we willen woningen weer beschikbaar 
maken voor echte Velsenaren. 
Dit is belangrijk voor de leefbaarheid 
van Velsen.”

Wat wil uw partij bereiken?
“Het belangrijkste zijn onze 3 waar-
des die ik hierboven al benoemde: 
vrijheid, schoonheid en leefbaar-
heid. Met die waardes willen we 
weer naar een Velsen waar we trots 
op kunnen zijn. Hier is de afgelopen 
jaren enorm afbreuk aan gedaan.”

Hoe is uw partij betrokken bij Velsen?
“We hebben de meest diverse lijst van alle par-
tijen: jong, oud, vrouw, man en van zakenmen-
sen en ondernemers tot zorgmedewerkers.”

U bent lijsttrekker van FvD. Kunt u iets 
meer over uzelf vertellen?
“Ik ben geboren en getogen in IJmuiden. 
In mijn dagelijks leven ben ik IT ’er, ik leid 
mensen op om bepaalde software te ge-
bruiken en geef daar advies over en onder-
steuning op. Daarnaast besteed ik veel vrije 
tijd aan Forum voor Democratie. Ik ga 

bijvoorbeeld naar lezingen of doe vrijwilligers-
werk voor de partij bij evenementen.”

Wat staat er wat u betreft op het spel bij 
deze verkiezingen?
“Het is nu of nooit. Als het bijvoorbeeld gaat 
over woningen, over leefbaarheid, dan heb-
ben veel politieke partijen gefaald. Er was snel 
woonruimte voor vluchtelingen en een zoge-
naamd Polenhotel. En dat terwijl er Velsenaren 
zijn die al jaren schreeuwen om een woning. Die 
mensen wachten nog steeds. De gemeenteraad 
laat daarmee zien geen respect te hebben voor 
de inwoners van Velsen. Er moeten woningen 
komen die te betalen zijn voor startende Velse-
naren. Nu is de nieuwbouw zo duur dat starters-
leningen niet mogelijk zijn en dus komen de 
kopers van buiten Velsen. Het is tijd dat de 
raad zich richt op echte Velsenaren.”

Waarom is een stem op uw partij een 
goede stem?
“Forum wil weer bouwen en regeren voor de 
vrijheid, schoonheid en leefbaarheid van Velsen. 
Door Forum in de raad te stemmen geef je de 
nieuwe generatie Velsenaren de kans om hier te 
blijven wonen, om weer kunst en architectuur te 
krijgen waar we trots op zijn en de testsamenle-
ving te beëindigen.”

Wilt u tot slot nog iets kwijt?
“Dat ik schoonheid zo duidelijk noem, is wel 
ergens op gebaseerd. Dat de gemeenteraad 
allerlei verschrikkelijke kunstwerken neerzet, is 
je reinste oikofobie (afkeer van een huiselijke 
omgeving, het eigene – red.) Waar men niet 
bouwt voor de schoonheid, met respect voor de 
omgeving, zal men nooit een thuis vinden. Dan 
slaat de vervreemding toe. Ik zal er alles aan 
doen om dat weer terug te draaien.”

Voor een trots en 
vrij Velsen!

Dit vindt Forum voor 
Democratie belangrijk

Vrijheid

Schoonheid

Leefbaarheid

MEER OVER FORUM VOOR DEMOCRATIE OP FVD.NL
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ondernemers te pesten – iets anders kan ik 
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kunstwerken meer. Die bij het strand bijvoor
beeld, een man die seks heeft met een hond. 
Waar sláát dat op? Of die stukken schroot langs 

de weg met de naam ‘De rauwe loper’. Geen 
Velsenaar die het hebben wil. Velsenaren 
moeten betrokken worden voor er zulke 
uitgaves gedaan worden. Dit gaat over 
schoonheid, een belangrijk punt voor ons.  
En: we willen woningen weer beschikbaar 
maken voor echte Velsenaren. 
Dit is belangrijk voor de leefbaarheid 
van Velsen.”

Wat wil uw partij bereiken?
“Het belangrijkste zijn onze 3 waar
des die ik hierboven al benoemde: 
vrijheid, schoonheid en leefbaar
heid. Met die waardes willen we 
weer naar een Velsen waar we trots 
op kunnen zijn. Hier is de afgelopen 
jaren enorm afbreuk aan gedaan.”

Hoe is uw partij betrokken bij Velsen?
“We hebben de meest diverse lijst van alle par
tijen: jong, oud, vrouw, man en van zakenmen
sen en ondernemers tot zorgmedewerkers.”

U bent lijsttrekker van FvD. Kunt u iets 
meer over uzelf vertellen?
“Ik ben geboren en getogen in IJmuiden. 
In mijn dagelijks leven ben ik IT ’er, ik leid 
mensen op om bepaalde software te ge
bruiken en geef daar advies over en onder
steuning op. Daarnaast besteed ik veel vrije 
tijd aan Forum voor Democratie. Ik ga 
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Blik op Velsen
Levendig Gezond Velsen heeft 4 zetels in de gemeenteraad en levert met Floor Bal 
1 wethouder. Bij de komende verkiezingen is Leo Kwant (73) wederom lijsttrekker. 

Leo Kwant
Lijsttrekker LGV

Waarom moet de Levendig Gezond Velsen 
weer in de gemeenteraad zitten?
“We zijn nog niet klaar! We hebben het afge-
lopen jaar behoorlijk wat van ons verkiezings-
programma kunnen uitvoeren, maar er is nog 
steeds genoeg te doen. Woningbouw, bijvoor-
beeld. Daar hebben we ons de afgelopen 
4 jaar hard voor gemaakt, maar helaas wezen 
de neuzen in de raad niet steeds dezelfde 
kant op.”

Hoe is uw partij betrokken bij Velsen?
“Al onze leden zijn Velsenaren en politiek 
bedrijf je buiten het stadhuis, niet daarbinnen. 
We zijn op straat, bij (sport)clubs, in winkels en 
noem maar op. Je komt ons overal tegen. We 
zijn een lokale partij, dus we lopen niet aan de 
lijn van mensen in Den Haag. Onze lijnen zijn 
kort, we kunnen snel handelen en doen wat 
goed is voor Velsen en voor jou als inwoner.”

Wat heeft uw partij bereikt in de 
afgelopen 4 jaar?
“Dat er woningen gekomen zijn, is mede aan 
ons te danken. LGV nam ook het initiatief 
tot riothermie: gas halen uit het riool. Het 
Vellesan College wordt er nu mee verwarmd. 
Met riothermie willen we graag door, want het 
is een alternatief voor energie met een hoge 
CO2-uitstoot. Het is belangrijk om ook wat 
energie betreft te kijken naar de toekomst, 
want met zonnepanelen alleen, komen we er 
niet. Bij LGV denken we ook aan waterstof-
economie. Dat is landelijk een thema en lokaal 
zijn we daar ook behoorlijk mee bezig. 
We zullen wel moeten als we willen dat onze 
kinderen en kleinkinderen ook nog een beetje 
fatsoenlijk leven hebben. Dat er starterslenin-
gen zijn gekomen is ook mede dankzij ons, net 
als het feit dat we in Velsen de OZB niet extra 
verhoogd hebben.”

U bent lijsttrekker van LGV. Kunt u iets meer 
over uzelf vertellen?
“Sinds 40 jaar heb ik mijn hart verpand aan 
IJmuiden en woon ik hier. Ik ben getrouwd met 
een rasechte IJmuidense en samen hebben 

we 3 uitwonende zonen en 6 kleinkinderen. Ik 
werkte vroeger bij Woningbedrijf Velsen. Bij 
die verhuurder van sociale huurwoningen was 
ik vestigingsmanager en naast die baan was ik 
voorzitter bij de Abvakabo, de vakbond.”

Wat staat er wat u betreft op het spel bij 
deze verkiezingen?
“Ik denk dat iedereen de politiek in Den 
Haag met al die debacles zat is. Inwoners 
willen een eigen koers. Wat ons betreft 
staan daarbij thema’s als luchtkwaliteit, 
woningbouw, goede jeugdzorg, bewegen 
voor jong én oud en (kinder)armoede be-
strijding bovenaan. Wij maken ons al 4 jaar 
druk over de luchtverontreiniging in met 
name Velsen-Noord en IJmuiden-Noord. 
Daar zitten we bovenop. De kwaliteit van 
de lucht valt in principe onder de Provincie. 
Maar laat die steken vallen, dan moeten wij 
als gemeente Velsen verantwoordelijkheid 
nemen en pal staan voor onze inwoners. Een 
soepeler vestigingsklimaat voor bedrijven om 
de werkgelegenheid te vergroten wil ik hier 
ook nog graag noemen.”

Waarom is een stem op uw partij een goe-
de stem?
“Als je als Velsenaar iets wil bereiken, dan moet 
je op de LGV stemmen, een lokale partij. Wij 
zetten ons volledig in om voor Velsen te reali-
seren wat jij als inwoner wilt.”

Wilt u tot slot nog iets kwijt?
“Het kan altijd beter en daar gaan we voor. 
Het gaat niet slecht, maar er zijn genoeg ‘open 
stukken’ waar we ons voor gaan inzetten.”
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Wat staat er wat u betreft op het spel bij 

“Ik denk dat iedereen de politiek in Den 
Haag met al die debacles zat is. Inwoners 
willen een eigen koers. Wat ons betreft 
staan daarbij thema’s als luchtkwaliteit, 
woningbouw, goede jeugdzorg, bewegen 
voor jong én oud en (kinder)armoede be-
strijding bovenaan. Wij maken ons al 4 jaar 
druk over de luchtverontreiniging in met 
name Velsen-Noord en IJmuiden-Noord. 
Daar zitten we bovenop. De kwaliteit van 
de lucht valt in principe onder de Provincie. 
Maar laat die steken vallen, dan moeten wij 
als gemeente Velsen verantwoordelijkheid 
nemen en pal staan voor onze inwoners. Een 
soepeler vestigingsklimaat voor bedrijven om 
de werkgelegenheid te vergroten wil ik hier 

Waarom is een stem op uw partij een goe-

“Als je als Velsenaar iets wil bereiken, dan moet 
je op de LGV stemmen, een lokale partij. Wij 
zetten ons volledig in om voor Velsen te reali-

“Het kan altijd beter en daar gaan we voor. 
Het gaat niet slecht, maar er zijn genoeg ‘open 
stukken’ waar we ons voor gaan inzetten.”

Levendig & Gezond Velsen

Dit vindt LGV belangrijk 

Gezondheid

Woningen

Geen armoede

MEER OVER LGV OP LGV-VELSEN.NL
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De VVD heeft nu 4 zetels in de gemeenteraad. Jeroen Verwoort (40) is lijsttrekker. 
Momenteel is hij wethouder en houdt hij zich onder andere bezig met onderwerpen 
als economische zaken, havens, financiën, en kunst en cultuur. 

Jeroen Verwoort
Lijsttrekker VVD Velsen

Waarom moet de VVD weer in de 
gemeenteraad zitten?
“Er gaat veel goed in Velsen. Dat willen we 
behouden. Maar we willen graag dat het nóg 
beter wordt in onze prachtige en veelzijdige 
gemeente. De VVD wil zich de komende 4 jaar 
daar keihard voor inzetten.”

Hoe is uw partij betrokken bij Velsen?
“We zijn een landelijke partij, maar met lokale 
mensen. VVD’ers zijn doeners. Dus onze kan-
didaten en leden vind je bij sportverenigingen, 
in de organisatie van evenementen en onder 
winkeliers en ondernemers. Deze mensen 
weten precies wat er speelt in de wijken en de 
winkelstraten.”

Wat heeft uw partij bereikt in de 
afgelopen 4 jaar?

“Nou waren de laatste twee jaar wel ge-
tekend door corona, dus die 2 laatste 

jaren waren niet bepaald ‘gewoon’. 
Maar we hebben ons hard ingezet 
om onze ondernemers in deze tijd 
te steunen. Door het verruimen 
van de terrassen, de promotie van 

lokaal winkelen en het oplossen van 
de uitdagingen van de arbeidsmarkt. 

Met Techport, bijvoorbeeld, waar we 
ons sterk maken voor goed, technisch 

geschoold personeel. En we hebben 
ingezet op het gezond houden van de 

financiën van Velsen. Het resultaat was dat 
je als inwoner van Velsen niet extra hoefde 
te betalen. Ook hebben we bijvoorbeeld 
gepleit voor investeringen in de sportparken 
Schoonenberg en De Elta, zodat de faciliteiten 
daar beter worden.”

U bent lijsttrekker van de VVD. Kunt u iets 
meer over uzelf vertellen?
“Ik ben geboren en getogen in IJmuiden. Op 
mijn 16e kwam ik in het bestuur van de Jonge-
rensociëteit d’Arc terecht (helaas ter ziele) en 
zo rolde ik door: in het bestuur van de voet-
balvereniging, in de politiek. Ik vind dat als 
je een mening hebt, je er ook wat mee moet 

doen. In mijn vrije tijd sport ik veel en graag. 
Sportschool, scheidsrechteren bij het voetbal, 
wielrennen en hardlopen. Ik geniet graag van 
de goede dingen van het leven en ik vind het 
leuk om me te verdiepen in de geschiedenis 
van Velsen.”

Wat staat er wat u betreft op het spel bij 
deze verkiezingen?
“We wonen en werken in een gemeente waar 
iedere inwoner een fijn leven kan hebben. 
Maar we zullen wel veel keuzes moeten maken. 
Over woningbouw, andere vormen van energie, 
de haven, industrie en de lokale economie. 
Maar ook hoe we onze wijken veilig en bereik-
baar houden. Daarbij moet verantwoordelijk-
heid genomen worden.”

Waarom is een stem op uw partij een 
goede stem?
“Om keuzes te maken heb je daadkracht en 
verantwoordelijkheidsgevoel nodig. We hebben 
beide. Daarnaast staan we met twee benen in 
de realiteit en weten we precies wat er speelt 
in de samenleving. Het leven speelt zich niet af 
op Plein 1945 maar in de wijken en straten van 
onze wijken en dorpen.”

Wilt u tot slot nog iets kwijt?
“Dat we in een prachtige en veelzijdige ge-
meente wonen en werken. Met de diversiteit 
aan kernen, het nationaal park, het strand en 
recreatieschap, maar ook met onze havens en 
industrie. Daar mogen we best trots op zijn. 
Vanuit dat gevoel en die wetenschap willen we 
van Velsen een nog mooiere en betere ge-
meente maken.”

Velsen blijft goed, 
wordt beter

Dit vindt VVD Velsen
belangrijk

Bereikbare, veilige wijken

Woningbouw voor iedereen

Bloeiende lokale economie

MEER INFO OVER DE VVD OP VELSEN.VVD.NL.
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behouden. Maar we willen graag dat het nóg 
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“We zijn een landelijke partij, maar met lokale 
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weten precies wat er speelt in de wijken en de 
winkelstraten.”

Wat heeft uw partij bereikt in de 
afgelopen 4 jaar?
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tekend door corona, dus die 2 laatste 

jaren waren niet bepaald ‘gewoon’. 
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financiën van Velsen. Het resultaat was dat 
je als inwoner van Velsen niet extra hoefde 
te betalen. Ook hebben we bijvoorbeeld 
gepleit voor investeringen in de sportparken 
Schoonenberg en De Elta, zodat de faciliteiten 
daar beter worden.”

U bent lijsttrekker van de VVD. Kunt u iets 
meer over uzelf vertellen?
“Ik ben geboren en getogen in IJmuiden. Op 
mijn 16e kwam ik in het bestuur van de Jonge
rensociëteit d’Arc terecht (helaas ter ziele) en 
zo rolde ik door: in het bestuur van de voet
balvereniging, in de politiek. Ik vind dat als 
je een mening hebt, je er ook wat mee moet 
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Ruimte om te groeien
Het CDA heeft 3 zetels in de gemeenteraad, maar zat niet in het college en 
voerde de afgelopen 4 jaar dus oppositie. Gideon Nijemanting (38) is lijsttrekker. 

Gideon Nijemanting
Lijsttrekker CDA Velsen

Waarom moet het CDA weer in de 
gemeenteraad zitten?
"Het CDA heeft een belangrijke missie. Wij 
staan voor een samenleving waarin je als mens 
tot je recht en tot bloei kunt komen. Een sa-
menleving waarin je jezelf kunt zijn, je talenten 
kunt ontdekken en mag opgroeien en leven 
in veiligheid. Ik denk dat wij als CDA zowel de 
ideeën en de mensen hebben om aan die be-
langrijke missie een bijdrage te leveren.”

Hoe is uw partij betrokken bij Velsen?
“Wij zijn al heel lang actief in alle kernen en 
hebben veel raadservaring. Daar kunnen we 
uit putten. Daarnaast gebruiken we onze voel-
sprieten en zijn we aanwezig waar iets te doen 
is (bijvoorbeeld een evenement) of waar iets 
speelt. Waar mensen in de knel komen nemen 
wij onze rol als volksvertegenwoordiger extra 
serieus. Dan gaan we erheen.” 

Wat heeft uw partij bereikt in de 
afgelopen 4 jaar?
“Een voorbeeld dat aansluit bij de vorige 
vraag: voetbalvereniging RKVV Velsen zit in 
een lastige situatie. Hun locatie is aangewe-
zen als mogelijke woningbouwlocatie, maar of 
die woningen er komen en wanneer, is onze-
ker. Dat maakt het dus enorm lastig voor ze 
om toekomstplannen te maken. Toen we dat 
signaleerden, zijn we in gesprek met de club 
gegaan. Met een motie proberen we ze per-
spectief te bieden. Prachtig als de hele raad 
ons daarin dan steunt.
Dat windmolens 600 meter van woningen af 
moeten staan, dat er geen woningen aan de 
Heerenduinweg komen en dat er aan een visie 
voor Velsen-Noord wordt gewerkt, dat hebben 
wij als CDA ook bereikt in de afgelopen peri-
ode. Verder ben ik trots op de manier waarop 
wij in de raad tegengas geven op het financi-
ele vlak. We hameren constant op de risico’s 
van bepaalde uitgaves, de kerntaken van de 
gemeente en de te lage bu�ers. Het colle-
ge laat namelijk niet bepaald merken dat ze 
prijskaartjes heel belangrijk vinden. Als we niet 
oppassen blijven de lasten voor Velsenaren 

stijgen, raken we onze slagkracht kwijt of zelfs 
de totale regie. Je wilt niet onder toezicht van 
de provincie komen.”

U bent lijsttrekker van CDA. Kunt u iets 
meer over uzelf vertellen?
“Ik woon sinds 2016 in Driehuis en daarvoor 
woonde ik al in IJmuiden en Velserbroek. Ik 
ben getrouwd en heb een zoon van 4. Naast 
raadslid ben ik directeur bij de Rabobank 
van een aantal afdelingen in Noord-Holland 
Noord.”

Wat staat er wat u betreft op het spel 
bij deze verkiezingen?
“Woningbouw, energietransitie, het verduur-
zamen van vastgoed van de gemeente, en 
het verkleinen van de kloof tussen politiek en 
samenleving.”

Waarom is een stem op uw partij een
goede stem?
“We zijn een stabiele partij, gericht op 
samenwerken, altijd constructief. En, het 
klinkt misschien wat… vreemd, maar we zijn 
ijverig. Als je op ons stemt, dan leveren we. 
We lopen de kantjes er niet van af, dat zit 
niet in onze aard en traditie. De rol van 
vertegenwoordiger van alle Velsenaren 
nemen we heel serieus.”

Wilt u tot slot nog iets kwijt?
“We zijn niet slechts een partij met 
standpunten, maar een partij die 
geworteld is in belangrijke waarden 
en mensbeeld. Het geeft ons een missie 
en houvast en dat maakt ons, vind ik, 
een waardevolle toevoeging in de 
raad in Velsen!"

Dit vindt CDA
belangrijk 

Financiën

Eenzaamheid bestrijden

Woningen

MEER OVER HET CDA OP CDAVELSEN.NL
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U bent lijsttrekker van CDA. Kunt u iets 
meer over uzelf vertellen?
“Ik woon sinds 2016 in Driehuis en daarvoor 
woonde ik al in IJmuiden en Velserbroek. Ik 
ben getrouwd en heb een zoon van 4. Naast 
raadslid ben ik directeur bij de Rabobank 
van een aantal afdelingen in Noord-Holland 

Wat staat er wat u betreft op het spel 

“Woningbouw, energietransitie, het verduur-
zamen van vastgoed van de gemeente, en 
het verkleinen van de kloof tussen politiek en 

Waarom is een stem op uw partij een

“We zijn een stabiele partij, gericht op 
samenwerken, altijd constructief. En, het 
klinkt misschien wat… vreemd, maar we zijn 
ijverig. Als je op ons stemt, dan leveren we. 
We lopen de kantjes er niet van af, dat zit 
niet in onze aard en traditie. De rol van 
vertegenwoordiger van alle Velsenaren 

Wilt u tot slot nog iets kwijt?
“We zijn niet slechts een partij met 
standpunten, maar een partij die 
geworteld is in belangrijke waarden 
en mensbeeld. Het geeft ons een missie 
en houvast en dat maakt ons, vind ik, 
een waardevolle toevoeging in de 

Eenzaamheid bestrijden
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De stembureaus zijn allemaal goed toegankelijk voor kiezers met lichamelijke beperkingen. 

 1 Gemeentehuis
Dudokplein 1

2 Woon en zorgcentrum Huis ter Hagen
Lodewijk van Deyssellaan 254

3 RKVV Velsen
Wol� en Dekenlaan 144

4 Engelmunduskerk Oud Velsen
    Kerkplein 1

10 Gem. zaal Roos en Beek app.complex
J.T. Cremerlaan

11 Cafe Zaal De Wildeman
Hoofdstraat 142

13 Bosbeekschool, ingang schoolplein
Burgemeester Enschedélaan 66

14 ‘t Brederode Huys
Bloemendaalsestraatweg 201

15 Basisschool Floriant
Grote Buitendijk 48     

16 Brederode Daltonschool
Willem de Zwijgerlaan 110

17 COB Hofstede
Aletta Jacobsstraat 227   

18 Jongerencentrum de Koe
Zadelmakerstraat 3

19 Basisschool De Westbroek
Platbodem 201

20 Basisschool De Hoeksteen
De Weid 24

22 Sporthal Het Polderhuis
Vestingplein 58

32 Sporthal IJmuiden-Oost
Tiberiusplein 6     

33 Stichting OIG-IHD
Abelenstraat 1     

35 Willemsbeekzaal
Willemsbeekweg 80

36 Buurthuis De Spil
Frans Halsstraat 29

41 Verpleeghuis Velserduin
Scheldestraat 101     

42 CBS de Kompas
Stephensonstraat 70 A

44 Woon-en zorgcentrum W.F. Visserhuis
Houtmanstraat 1     

46 IJmuider Zee en Havenmuseum
Havenkade 55     

48 Buurthuis De Brulboei
Kanaalstraat 166

50 Woonzorgcentrum De Moerberg
Zuiderkruisstraat 74     

53 Sporthal Zeewijk
Planetenweg 301

55 Basisschool De Origon
Orionweg 576     

56 Buurtcentrum de Dwarsligger
Planetenweg 338

57 Dienstencentrum Zeewijk
Zeewijkplein 260

81 Wijkcentrum De Stek
Heirweg 2     

83 Voetbalvereniging F.C. Velsenoord
Rooswijkerlaan 2     

Wil je eerder stemmen?
Op maandag 14 maart en dinsdag 15 maart kun je vervroegd stemmen. 
Dit kun je doen op de stembureaus die je hieronder ziet staan. Je kunt er 
terecht van 07.30 tot 21.00 uur.

• Gemeentehuis Dudokplein 1

• Gem. zaal Roos en Beek app.comlex J.T. Cremerlaan

•'t Brederode Huys Bloemendaalsestraatweg 201

• Sporthal Het Polderhuis Vestingplein 58

• Sporthal Zeewijk Planetenweg 301

• Wijkcentrum De Stek Heirweg 2

Niet vergeten!
Als je gaat stemmen moet je 2 dingen meenemen: je stempas en een 
identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart) Een stempas heb je 
opgestuurd gekregen via de post (uiterlijk 6 maart). Je identiteitsbewijs 
is geldig als het niet langer dan 5 jaar verlopen is. Heb je geen geldig 
identiteitsbewijs bij je, dan mag je niet stemmen.

Waar kan ik stemmen?   

Dit zijn alle stemlocaties in Velsen

Identiteitsbewijs Stempas

1 2

Zijn de 
verkiezingen 

een 3-daagse?

Normaal gesproken is er 
1 verkiezingsdag. Door corona 
zijn er nu 3 verkiezingsdagen. 

Zo spreiden we de drukte 
wat beter.

+
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Bloemendaal

Haarlem
Santpoort-Zuid

Driehuis

Santpoort-Noord

Velsen-Zuid
IJmuiden

Velserbroek

Velsen-Noord

Beverwijk

Starreberg

Brederodeberg

Jachtduin

Bokkenvlak

Tussenvlak

Heerenduinen

Ruige Gat

Aardbeienvlak

Starrevlak

Midden
Herenduin

Snoekebosch

Grote Vlak

Rietdel

Duin en
Kruidberg

Dronkendel

Koekoeksbos

Klein Doornen

Rommele Vlak

Hoogergeest

!16
!14

!13

!10

!3

!2

!56

!57

!55
!53 !50

!46

!41

!42

!48

!44

!36
!33

!32

!35

!1

!19

!18

!11 !22
!17

!20

!15

!4

!81

!83

Esri Nederland, AHN

https://waarismijnstemlokaal.nl/

© Gemeente Velsen, Bedrijfsvoering Informatie (bron: AHN,BAG,BRT)

Een stembureau bij jou in de
buurt, scan de qr-code!

Een stembureau bij jou in 
de buurt, scan de qr-code!

https://waarismijnstemlokaal.nl/
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Ook op 

de foto met 

het stempotlood? 

Kom naar de publiekshal 

van het gemeentehuis 

en maak een selfie 

#ElkeStemTeltVelsen “Dat je kunt sporten, passief 
en actief, is belangrijk voor 
iedereen. Daarom stem ik 
op 16 maart.”

“Ook jongeren 
verdienen een goede 
toekomst. Ik gebruik 

mijn stem om dat voor 
elkaar te krijgen”.

“Voorzieningen in de wijk 
waar iedereen gebruik van kan 
maken, dat vind ik belangrijk. 

Daar stem ik voor.”

Laat je horen, ga stemmen!VELSEN

Pieter de Waard

Salem Mathkor

Alexander van de Pieterman

Eline Smith & 
Koen van der Wel

“Goed cultuuronderwijs 
moet bereikbaar zijn voor 

iedereen. Daarom gebruiken 
wij onze stem!”

“Wat je 
achtergrond 
ook is, iedereen 
moet mee 
kunnen doen in 
de samenleving. 
Daar kies 
ik voor op 
16 maart.”

Resul Koyuncu

  

“Ieder kind 
heeft recht op 

onderwijs, 
ook als je 

thuissituatie 
niet optimaal 
is. Daar stem 
ik voor op 

16 maart.”

Inge Cornelisse-Elsinga

het stempotlood? 

Kom naar de publiekshal 

van het gemeentehuis 

en maak een selfie 

#ElkeStemTeltVelsen

het stempotlood? 

Kom naar de publiekshal 

van het gemeentehuis 

#ElkeStemTeltVelsen

“Ik vind het belangrijk 
dat ik als ondernemer 

gehoord en gezien 
word. Daarvoor 

gebruik ik mijn stem.”
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Cindy van Borkulo




