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Levendig & Gezond Velsen



-LGV-( Levendig en Gezond Velsen.) is de lokale 
politieke partij die dicht bij de inwoners staat en 
blijft staan. Wij zijn het cement van het Velsense po-
litieke gebouw en hebben daardoor een verbindende 
rol binnen dit politiek gebouw. Wij zijn verankerd in 
de Velsense gemeenschap, zijn kleurrijk, vol kennis, 
proactief en doen niet aan achterkamertjes politiek.
Ook bij een toekomstige IJmondiale samenwerking 
blijven we dit doen en zullen wij ons sociaal en res-
pectvol bewegen, samen en dichtbij met U.
Wij conformeren ons aan onze eigenwaarden, blijven 
positief en doen dit op eigen kracht uitgaande van 
Waarden en Normen.
Trots zijn wij op velsen en haar inwoners. Wij besef-
fen dat we dit moeten koesteren. Door regelmatig 
met elkaar van gedachten te wisselen werken wij aan 
een open en transparante samenwerking met als doel 
een Levendig en Gezond Velsen.
LGV heeft de afgelopen periode haar bestuurlijke 
verantwoordelijkheid genomen en bewezen een 
stabiele partij te zijn. Samen met de inwoners van 
Velsen zijn een aantal zaken uitgevoerd, o.a. de ro-
tonde in Driehuis, de Woningbouwontwikkeling aan 
de Lange Nieuwstraat en Oud IJmuiden. De OZB is 
niet extra verhoogd. De totale gemeentelijke heffin-
gen zijn omlaag gebracht.
Mede door de inwoners en haar kinderen(de Bees-
tenBende) uit Velsen is de afvalsoffenheffing omlaag 
gebracht.
Hiermee zijn wederom een aantal verkiezingsbelof-
ten van LGV uitgevoerd.
De Visie op Velsen 2025 is verder tot uitvoer ge-
bracht met als leidraad de Strategische Agenda en de 
vijf impulsprojecten te weten;

- Techport IJmond

- BRAK! & Kustvisie

- Offshore Windenergie

- Havenkwartier Halkade & Oud- IJmuiden

- Citymarketing en IJmuiden Rauw aan Zee
De komende jaren wil LGV hier verdere uitvoering 
aan geven
LGV blijft een voorstander van een grote krachtige 
gemeente IJmond met als uitgangspunt, dat deze 
herindeling voordelen oplevert voor iedereen. 

Wij willen het roer zelf in handen houden en niet 
overgeleverd zijn aan een verplichte herindeling 
door de Provincie.
LGV blijft pogingen in het werk stellen om de Hee-
renduinweg naar het strand te verlengen. Door de 
ontwikkeling van een herkenbare, stedelijke Kop kan 
een echt eindpunt gemaakt worden aan de Heeren-
duinweg, een van de vijf “Metropolitane” wegen 
naar zee. Dit kan mede gerealiseerd worden door de 
ontwikkeling  van  “ Zeedorp IJmuiden”, waarbij er 
tevens veel aandacht zal zijn voor Groen en de Kust-
visie. Dan pas kunnen wij spreken van een aantrek-
kelijke badplaats IJmuiden.
LGV wil een herstructurering van het gebied rondom 
het Pontplein met naast de aanpassing van de infra-
structuur, camperplaatsen en (groene)woningbouw  “ 
De poort van IJmuiden”
LGV wil uiteraard, naast algemeen beleid, per wijk 
bekijken wat er speelt. Inwoners van Velsen willen 
en moeten immers betrokken worden bij beslissin-
gen over de eigen wijk.
LGV zal veel aandacht besteden aan kwetsbare en 
oudere medeburgers.
Velsen is financieel gezond. Daardoor zal LGV zich 
sterk maken om geen extra verhogingen van OZB 
door te voeren en de totale gemeentelijke heffingen 
nog verder te verlagen. Dit kunnen wij bereiken door 
waardevolle producten, afval  en grondstoffen te 
hergebruiken,(circulaire economie) en door warmte 
uit het riool ( Riothermie) en oppervlaktewater 
(Aquathermie) te halen. Wij spreken dan ook liever 
over een klimaatbijdrage dan heffingen.
In het voorwoord hebben wij een aantal zaken tegen 
het licht gehouden. In de navolgende programma’s 
gaan we meer uitgebreid in op de politieke ont-
wikkelingen in de gemeente Velsen en de wensen 
en verwachtingen waar LGV zich hard voor gaat 
maken.
In dit verkiezingsmanifest kan niet aan alle zaken 
aandacht gegeven worden.
Wij beperken ons doelbewust tot de hoofdpunten 
maar blijven open staan voor uw inbreng.

Voorwoord 



“ Naar aan duur-
zame economi-
sche ontwikkeling”
Economie

Economie is een van de grootste motoren in onze 
samenleving en noodzakelijk voor het welzijn en 
de welstand van onze inwoners. De economische 
kracht van de IJmond is de garantie voor welvaart en 
maatschappelijke ondersteuning voor alle burgers. 
LGV is nog steeds voorstander van een krachtige 
gemeente IJmond.

Ondernemers en hun ondernemersgeest zijn dan 
ook van groot belang voor onze gemeenschap en 
het functioneren daarvan. Is dit ondernemersklimaat 
gezond, dan zal iedereen daarvan kunnen profiteren.
Ten aanzien van circulaire economie is vooral het 
bedrijfsleven aan zet met de ontwikkeling van nieu-
we verdien modellen, circulair design en het sluiten 
van grondstoffenketens.
Daarvoor wil LGV;

- Ondernemers klimaat verbeteren door 1 
aanspraakpunt/loket op de gemeente en/of aanstel-
len van een lobbyist om internationale bedrijven 
te stimuleren naar velsen te komen om zich hier te 
vestigen. 

- Vestigingsbeleid aantrekkelijk maken

- Alle lokale ondernemers, dus ook ZZP-ers, 
zullen betrokken worden bij inschrijvingen van pro-
jecten binnen de gemeente.

- Het bedrijfsleven stimuleren op een innova-
tieve wijze aan de circulaire economie deel te nemen 
en daarin te investeren.

Toerisme en recreatie

Toerisme is een van de speerpunten binnen onze ge-
meente maar blijft ons ook zorgen geven, zeg maar 
flinke kopzorgen.
Het landelijke en regionale toerisme groeit wel. Vel-
sen blijft stabiel hierin en gaat dus eigenlijk achter-
uit.

Daarvoor wil LGV:

- Niet alleen  het persoonlijke, maar ook het   
 zakelijk toerisme bevorderen.

- Van de gemeente Velsen wordt een proac  
 tieve opstelling verwacht

- LGV wil een goed fietsbeleid

- Fietsverbinding langs de kust tussen 
 IJmuiden en Bloemendaal.

- Groene fietsroutes door de IJmond in 
 combinatie met Haarlem actualiseren.

- In blijven zetten op fietsparkeerplaatsen nabij  
 openbaar vervoer.

- Herstel van de verbinding over water tussen   
 Velsen en Amsterdam

- De badplaats Velsen nationaal en 
 internationaal op de kaart zetten.

- Het strand beter toegankelijker maken voor   
 minder validen.



Werk en inkomen.

Ondanks dat, het opleidingsniveau in de gemeente 
groeit, is het aantal beschikbare banen aan het dalen. 
Deze tendens vinden wij gevaarlijk. Kennisrijk 
werken klinkt leuk, maar is gericht op een beperkte 
groep.
Een tekort aan technisch personeel wordt al jaren 
voorspeld.
Daarom wil LGV:

- Dat de gemeente actief beleid voert om 
 bedrijven, nationaal en internationaal, met   
 een interessant soepeler vestigingsbeleid, 
 zich hier te laten vestigen.

- Dat mensen met beperkte middelen, die in   
 de problemen komen een echte weg uit 
 de ellende geboden wordt. 

- Dat voor mensen, die moeilijk aan een 
 reguliere baan kunnen komen, beschut werk 
 aangeboden en zodoende een betere toekomst 
 geboden wordt.

- Dat de gemeente bedrijven met elkaar in   
 verbinding brengt, en de lokale ondernemers  
 door middel van netwerken samen kennis   
 laten delen.

- Dat de focus op het vakmanschap van de   
 maakindustrie gelegd wordt.

- Dat lokale ondernemers geactiveerd worden   
 voor lokale projecten.

- Dat de gemeente samen met ondernemers en  
 scholen, zonder vooroordelen, actief blijven   
 in het creëren van stageplaatsen. 



“Vitaal en Sociaal 
Velsen”

Maatschappelijke Zorg.
- Participatie en zelfredzaamheid blijft de ko  
 mende jaren van toepassing.
- IJmondiaal worden deze zaken goed opge  
 pakt en dat wil LGV continueren.
- LGV vindt dat geen enkele bewoner van   
 Velsen gebukt mag gaan onder armoede.
- De gemeente moet zich tot het uiterste 
inspannen om kinderopvang te blijven realiseren. 
Betaalbare kinderopvang is een voorwaarde voor 
gezinnen om zich maatschappelijk te ontplooien en 
in belangrijke mate te kunnen deelnemen aan het 
arbeidsproces.

LGV  wil dat er niemand tussen wal en schip raakt, 
en de WMO zal op een doeltreffende wijze uitge-
voerd moeten worden.
- Wij moeten de komende jaren extra alert zijn 
met betrekking tot de jeugdzorg en de financiering 
daarvan.

LGV vraagt meer aandacht voor senioren. 
- Doordat ouderen langer zelfstandig blijven 
wonen is het belangrijk dat buurt-en mantelzorg 
gestimuleerd wordt. 

-  LGV pleit voor een centraal punt in de ge-
meente waar inwoners melding kunnen maken over 
ouderen die vereenzamen of zich zowel lichamelijk 
als geestelijk niet meer staande kunnen houden. De 
gemeente dient de coördinatie ter hand te nemen en 
schakelt de juiste instantie in en controleert de voort-
gang.

- Ouderen moeten gestimuleerd worden om 
 het belang van voldoende bewegen in te zien  
 ter stimulering van de gezondheid.
- Zolang het nodig is moet armoedebestrijding  
 gestimuleerd worden.



Jeugd en Opleidingen.

LGV is van mening dat de jeugd de toekomst heeft. 
Talent ontwikkeling is de basis voor persoonlijke 
ambitie. Onderwijsinstellingen hebben een cruciale 
rol in samenwerking met het bedrijfsleven. Onder-
wijsachterstand moet gesignaleerd worden en hoe 
dan ook worden voorkomen.
LGV wil het huidige jeugdbeleid handhaven en des-
gewenst uitbreiden door:

- Er voor te zorgen dat door onderwijs 
 iedereen in staat is een eigen inkomen te 
 verwerven. Kinderen en jeugdigen dienen   
 alle mogelijkheden te krijgen om te leren en   
 zich te bekwamen.

- Jongeren die structureel overlast 
 veroorzaken harder aan te pakken en goed te  
 begeleiden om herhaling te voorkomen.

- Plekken waar jongeren zich regelmatig op  
 houden meer te gaan begeleiden door 
 gespecialiseerde buurt en sportcoaches.

- Kinderen van statushouders zo snel mogelijk  
 de Nederlandse taal en 
 de waarden en normen bij te brengen.

- Op IJmondiaal niveau een integratiecentrum  
 voor nieuwkomers en laaggeletterde 
 te realiseren.

- Digitale peilingen te organiseren voor en   
 door de jeugd zodat zij meer betrokken raken 
 bij wat er speelt in de gemeente Velsen. 
 Denk hierbij aan een jongere top, 
 waarbij de ideeën van de jongeren 
 tot leven kunnen komen.

Sport.

Hoge sportdeelname draagt bij aan de gezondheid 
van jongere en oudere inwoners van Velsen.
LGV blijft zich inzetten opdat in de toekomst de 
voorzieningen voor binnensport, buitensport en 
zwemmen behouden zullen blijven en waar nodig 
verbeterd. 

- LGV wil investeren in toegankelijke 
 kwalitatief hoogstaande accommodaties waar 
 kan worden gesport.

- Als het bestaansrecht van sportverenigingen   
 in het geding komt, is samengaan 
 met andere verenigingen een optie en kan de 
 exploitatie van de accommodatie 
 beter /goedkoper en efficiënter benut worden.

- LGV wil de focus leggen op buitensport 
 activiteiten door de publieke ruimte 
 mede in te richten op sportbeoefening, 
 zodat jong en oud  individueel altijd kunnen   
 sporten.

- Buurt en sportcoaches inzetten om jong en   
 oud aan het sporten te krijgen.



“Wonen en Leven 
in Velsen.”

Wonen en Ruimtelijke Orde-
ning.

 LGV wil zorgen voor een goede leefbaarheid in alle 
wijken en een betere gedifferentieerde spreiding van 
betaalbare woningen en woningtoewijzing over alle 
kernen. Hiervoor is het noodzakelijk dat:

- Er levensloopbestendige woningen gebouwd  
 en huidige woningen aangepast worden.
  Met de blijverslening wordt een woning 
 levensloopbestendig, waardoor mensen zo   
 lang mogelijk van hun eigen woning kunnen 
 genieten.
 Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van 
 een slaapkamer of badkamer 
 op de begane grond of aan het verwijderen   
 van drempels.

- Er meer woningen voor de middeninkomens  
 komen.

LGV blijft een voorstander van startersleningen en 
blijversleningen.
Startersleningen biedt starters op de koopwoning-
markt de mogelijkheid om op een verantwoorde 
manier net dat beetje extra te lenen. Hierdoor wordt 
dat ene speciale huis toch mogelijk.

LGV is ook voorstander van duurzaamheidslenin-
gen.
Dit is een lening waarmee tegen gunstige voorwaar-
den energiebesparende maatregelen in en aan de 
woning gefinancierd kunnen worden.

LGV is voorstander van kleinschalige woonpro-
jecten. Ouderen moeten steeds  langer zelfstandig 
blijven wonen.
Een wijze waarop hier uitvoering aan kan worden 
gegeven is het project Krasse Knarrenhof. Dat zijn 
kleinschalige projecten of hofjes waar ouderen dicht 
bij elkaar wonen. Op deze wijze zijn ouderen nooit 
alleen en is de sociale controle gewaarborgd. Daar-
naast kruipen ouderen steeds meer bij elkaar om zorg 
te delen.

Om de jeugd in de toekomst ook goed te kunnen 
huisvesten wil LGV
- Woningbouw realiseren in het verlengde van  
 de Heerenduinweg onder de naam Zeedorp. 
 Rekening houdende met de natuurwaarden 
 en groen. 
- De entree van IJmuiden geheel vernieuwen   
 onder de naam “De Poort van Velsen”.
- Het versnellen van woningbouw aan 
 de Grote Buitendijk/Hofgeest.
- Woningbouw tussen de Kromhoutstraat en   
 Amperstraat. 
- Herstructurering van de omgeving en 
 Woningen in Velsen-Noord 
 met name de Gildenbuurt 
 en gedeeltelijk Stratingplantsoen.



Openbare Ruimte.

Openbare ruimte moet goed toegankelijk, schoon, 
veilig en sociaal zijn. Iedereen heeft te maken met de 
openbare ruimte en iedereen moet zorg hebben voor 
de openbare ruimte. LGV wil meewerken aan het tot 
stand brengen van een klimaatbestendige gemeente. 
De toegangen naar onze gemeente moeten meer 
Fleur en Kleur uitstralen.
Dat willen wij bereiken door:

- Meer groen bij speelplekken en scholen.

- Inwoners te mobiliseren, zodat zij zich 
 kunnen roeren voor de omgevingskwaliteit. 
 Er moeten projecten worden geïnitieerd die 
 bijdragen aan de gezondheid van mensen.

- Braakliggende terreinen te verfraaien of 
 tijdelijk te bestemmen.

- Ontbrekend fietspad aan te leggen langs de   
 binnenduinrandweg in Velsen-Noord (N197)

-  Het faciliteren van Streetart festivals in de   
 daarvoor bestemde cq. 
 geschikte openbare ruimte.

- Technische mogelijkheden meer te gebruiken  
 in het kader van energiebesparing 
 en veiligheid.

-  De parkeerdruk te verminderen door een   
 parkeergarage onder Plein 1945 aan    
 te leggen.

Milieu.

LGV heeft de gezondheid van de inwoners van Vel-
sen hoog in het vaandel staan.

LGV Wil IJmondiaal extra maatregelen om de fijn-
stof overlast te verminderen. En denkt hierbij vooral 
toekomstgericht aan onze kinderen en kleinkinderen

Energietransitie,
klimaatadaptatie en circulaire economie. 
Dat zijn de drie bepalende thema’s voor het over-
heidsbeleid op het gebied van milieu en duurzaam-
heid de komende decennia. Op rijks-, provinciaal en 

regionaal niveau worden verschillende agenda’s en 
programma’s uitgerold om in 2050 een energieneu-
trale, klimaatbestendige en circulaire samenleving te 
realiseren. Lokale overheden hebben een belangrijke 
rol bij het behalen van deze doelstellingen. Tegelij-
kertijd vergen met name de energietransitie, speci-
fiek de afkoppeling van het aardgas en de ontwik-
keling van warmtenetten, en circulaire economie, 
samenwerking tussen lokale overheden om deze 
doelstellingen te bereiken.

LGV wil dat op lokaal niveau, met mogelijkheden 
tot regionale aansluiting, ingezet wordt op de ont-
wikkeling van warmteplannen en de inventarisatie 
van grondstoffenstromen. In 2018 ligt de focus bij de 
warmtetransitie op het inventariseren van de mo-
gelijke bronnen voor een warmtenet, het ontwikke-
lingsperspectief daarvan en de regionale opgave die 
dit met zich brengt.

LGV wil met de inwoners van Velsen de ingezette 
weg voor een betere inzameling en afvalscheiding 
vervolgen. Van afval naar grondstof.

LGV is voorstander van circulaire economie.

LGV heeft de ambitie voor een goede realistische 
energie transitie en beperking van de CO2 uit-
stoot.



Cultuur en 
culturele 
voorzieningen.

- Subsidie Stadsschouwburg en Kunsten 
 centrum strakker monitoren.

- Culturele activiteiten moeten worden 
 gestimuleerd en meer samenwerking tussen 
 de theaters in de omliggende gemeenten 
 en uitwisselen van programma’s

- Er moet zoveel mogelijk steun verleend 
 worden aan cultuureducatie.

- Functies van het platte podium dienen 
 behouden te blijven 
 en amateurgezelschappen 
 moeten goed gehuisvest kunnen 
 worden eventueel met gebruik van 
 de buurthuizen.

- LGV streeft naar een Street Art route.



“Burger en bestuur”

Veiligheid

LGV acht een veilige leefomgeving absoluut 
noodzakelijk.

Burgerparticipatie op het gebied van veiligheid en de 
sociale bewustwording van je eigen woonomgeving 
moet kunnen leiden tot de mogelijkheid mede buurt-
bewoners aan te kunnen spreken op hun ongewenste 
gedrag in samenwerking met de woningcorporaties.
- LGV maakt zich sterk dat de inwoners en   
 zeker de kinderen zich veilig 
 over straat kunnen begeven door meer 
 blauw op straat en Buurtpreventie.  
  

BESTUUR

LGV vindt de communicatie met de inwoners van   
groot belang.
Werk als gemeente van buiten naar binnen.

- LGV blijft zich inzetten om verbeterpunten   
 aan te brengen, zodat wijkplatforms 
 actiever kunnen zijn. 
 Een goede samenwerking
 met bewonersorganisaties 
 is smeerolie voor de gemeenschap.
- LGV vindt dat bij dienstverlening 
 de inwoners en ondernemers 
 centraal moeten staan.
- LGV wil gratis WIFI in de hele gemeente   
 Velsen.
- De wens van LGV blijft, zonder dat dit ten   
 koste gaat 
 van de dienstverlening, 
 een grote IJmondgemeente. 
 Wij herhalen de voorwaarden dat 
 een grote IJmondgemeente voordelen biedt   
 voor inwoners en het bedrijfsleven. 
 Bestuurlijk is het achterhaald dat 
 in ons klein gebied 3 burgemeesters optreden 
 en een groot aantal wethouders.
 
- LGV is voorstander van een onafhankelijke   
 IJmondiale rekenkamercommissie.



“Organisatie en 
Financiën”
De gemeente Velsen is financieel gezond, maar wij 
moeten waakzaam blijven op de maatregelen vanuit 
Den Haag.
- LGV blijft inzetten op verlaging van de totale  
 gemeentelijke heffingen.
- De reserves moeten op peil gehouden 
 worden.
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