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 Geen lokale lastenverhoging. 

 Aantrekkelijke winkelgebieden. 

 Veilige leefomgeving. 

 Meer aandacht plantsoenen. 

 Armoedebestrijding. 

 Werkgelegenheid bevorderen 

 Woningen in Zeedorp IJmuiden 

 Verlaging  overheidsuitgaven 

 Faciliteren MKB 

 Badplaats IJmuiden 

 Levendig Gezond Velsen. 
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VERKORT VERKIEZINGSMANIFEST 2014 
 
LGV staat voor LEVENDIG en GEZOND VELSEN. Onze politieke partij houdt zich 
uitsluitend bezig met de belangen van de burgers en ondernemers in onze 
gemeente Velsen. 

 zal opnieuw pogingen in het werk stellen om de Heerenduinweg naar het strand te 
verlengen.  

 wil, naast algemeen beleid, voor heel Velsen ook per wijk bekijken wat er speelt. 
 maakt zich sterk om maatschappelijke instellingen op de been te houden. Wij zullen vooral 

aandacht schenken aan kwetsbare en oudere medeburgers. 
 vindt dat je -als gemeente- een voorbeeldfunctie hebt in het zuinig omgaan met financiën.  
 zal zich inzetten om de constante verhogingen van de OZB belastingen een halt toe te 

roepen.  
 zal eraan werken om een nieuw Treasurystatuut op te stellen, waarin geregeld wordt hoe 

de grote schuld verminderd moet worden. De hark moet door de bestuurlijke uitgaven 
worden gehaald.  

1 - ECONOMIE, RECREATIE EN TOERISME 
Economische ontwikkelingen zijn noodzakelijk voor het welzijn en de welstand van onze burgers. 
Naast staal en vis is andere bedrijvigheid onontbeerlijk. 

 zal zich inzetten om IJmuiden aan Zee nationaal en internationaal als badplaats beter op de 
kaart te zetten. 

 richt zich t.a.v. het winkelbeleid vooral op de Lange Nieuwstraat, maar verliest andere 
winkelgebieden niet uit het oog. 

 wil dat de uiterste pogingen worden gedaan om -ook in deze sector- werkloosheid terug te 
dringen. 

 zet zich in voor aantrekkelijke weekmarkten in Velsen. 
 wil een soepeler vestigingsbeleid voor midden en kleinbedrijf. 

2 - Werk en Inkomen 
 is van mening dat maatschappelijke en sociale waarden op verantwoorde wijze moeten 

leiden naar dienstbetrekkingen. 
 zal zich inzetten om bedrijven naar Velsen te halen, die meer technisch geschoold 

personeel aan werk kunnen helpen. 
Druk op Bijstandsgerechtigden, om geheel of deels betaald werk te verrichten, lijkt ons 
vanzelfsprekend. 

3 - Maatschappelijke Zorg 
 is blij dat alle maatschappelijke maatregelen IJmondiaal worden uitgevoerd. 
 maakt zich wel zorgen over het woud van instellingen en organisaties. 
 vindt dat geen enkele bewoner van Velsen gebukt mag gaan onder armoede 

Zolang het nodig is moet armoedebestrijding gestimuleerd worden. 
 pleit voor seniorenbeleid.  
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4 - Jeugd en Educatie 
Onderwijs moet er voor zorgen dat iedereen in staat is een eigen inkomen te verwerven. Kinderen 
en jeugdigen dienen alle mogelijkheden te krijgen om te leren en zich te bekwamen. 
Onderwijsinstellingen hebben een cruciale rol in samenwerking met het bedrijfsleven. 
Onderwijsachterstand moet gesignaleerd worden en hoe dan ook worden voorkomen. 
Voor alle leeftijden moet de Nederlandse taal prioriteit krijgen.  

 is bevreesd dat het CJG uitsluitend gaat fungeren als verwijsbureau. Opnieuw vragen we 
aandacht voor de afstemming met de vele soortgelijke organisatie en instellingen. 

5 - Cultuur en Culturele Voorzieningen 
 wil de kaalslag zoveel mogelijk tegengaan.  
 zoekt ook de culturele aspecten in het kust een innovatief - en informatief kustcentrum. 
 wil het Witte Theater nog niet opgeven. 

6 - Sport 
 zal zich inzetten om dit hoge peil te behouden en mogelijk nog te verbeteren. 
 denkt dat de gemeente meer tegen deze bewegingsarmoede kan en moet gaan doen. 
 blijft zich inzetten opdat in de toekomst de voorzieningen voor binnensport, buitensport en 

zwemmen behouden zullen blijven en waar nodig verbeterd. 
 zal zich inzetten om het schoolzwemmen in stand te kunnen houden. 
 zal er voor waken, dat dit niet de oorzaak wordt van teloorgang van sportverenigingen! 

7 - Openbare Ruimte 
Openbare ruimte moet goed toegankelijk, schoon, veilig en sociaal zijn. 

 heeft vooral aandacht voor onderhoud en uitbreiding van de groenvoorzieningen.  
In de winterperioden dient meer attent gereageerd te worden op de gladheidbestrijding. 

 is en blijft voor vrij parkeren. 
 is voorstander van een grote verkeersrotonde op de kruising Zeeweg, Waterloolaan en 

Minister van Houtenlaan.  
 had en heeft nog steeds voorkeur om het niet bestemmingsverkeer naar en van Driehuis 

om te leiden over de niet gebruikte spoorbaan. 
 zet zich in voor goed openbaar vervoer over water. 

8 - Milieu 
Het is de bedoeling om ook gemeentelijke gebouwen te voorzien van zonnepanelen. 

 steunt dit streven, maar zal er op toezien, dat daar ook invulling aan gegeven wordt. 
 is voorstander om ook bij woningbouw en andere bebouwing de panelen te promoten. 

9 - Ruimtelijke Ordening en Wonen 
 denkt dan aan woningbouw in het verlengde van de Heerenduinweg naar de kust en het 

ontwikkelen van een Zeedorp IJmuiden. 
 is er van overtuigd de herindeling van de IJmond gemeenten tot een grote en krachtige 

gemeente voordelen oplevert voor iedereen. 
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 De economische kracht van de IJmond is de garantie voor welvaart en maatschappelijke 
ondersteuning voor alle burgers. 

 Dankzij ons raadsbreed aangenomen voorstel tot beperkt tweezijdig winkelen komen er 
nauwelijks winkels bij. Het is een welkome opwaardering van de Lange Nieuwstraat. 

Het woonbeleid moet gericht zijn op wijken en kernen met het uitgangspunt dat er een omslag 
moet komen van kwantiteit naar kwaliteit. 

 is voorstander van startersleningen en bevorderen van duurzaam ondernemen. 
 zal zich inzetten om een zinvolle invulling te geven aan de kaalslag in IJmuiden. 

10 - Openbare Orde en Veiligheid 
 acht een veilige leefomgeving absoluut noodzakelijk. 
 zal zich sterk maken om de inbraakgolf in de gemeente Velsen te bestrijden.  
 wil dat onze burgers en zeker onze kinderen zich veilig over straat kunnen begeven.  
 blijft zich inzetten om verbeterpunten aan te brengen, zodat wijkplatforms actiever kunnen 

zijn. 

11 - Bestuur, Bevolking en Burgerparticipatie 
 wil de dualistische werkwijze beter gaan hanteren. 
 is van mening, dat Economische Zaken ondergebracht moet worden bij de werkzaamheden 

van de burgemeester, gezien zijn positie en contacten in de regio. 
 

 
 
Het uitgebreide LGV verkiezingsmanifest is te lezen/downloaden op www.lgv-velsen.nl  


