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VOORWOORD: TERUG- EN VOORUIT”BLIK”
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 politieke gebouw. Wij zijn verankerd in de Velsense gemeenschap, zijn 
kleurrijk, vol kennis, proactief en doen niet aan achterkamertjespolitiek.

LGV is als lokale partij niet gebonden aan de willekeur en grillen van landelijke partijen en kan haar 
eigen koers, samen met de burger van Velsen, varen.

LGV heeft de afgelopen periodes haar bestuurlijke verantwoordelijkheid genomen en bewezen een stabiele 
partij te zijn. Samen met de inwoners van Velsen zijn o.a. volgende zaken uitgevoerd: 
- Als voortzetting uit de vorige periode zijn ambitieuze plannen als het GROENSTRUCTUUR   
 PLAN en de Woonvisie vastgesteld. 
- Er is weer een gat aan de Lange Nieuwstraat gevuld met Woningbouw op het voormalige    
 KPN terrein.  
- Er is een aanzet gegeven voor Pont tot Park, waarin renovatie en woningbouw in IJmuiden    
 gerealiseerd moet worden.  
- Meerjarige prestatieafspraken zijn in goed overleg met de Huurdersraden en Woningcorpora   
 ties opgesteld.  
- De Starterslening is vanaf 2022 ingevoerd. 
- De OZB is niet extra verhoogd.  
- Armoedebeleid is voortgezet met extra aandacht voor de minder bedeelde in de samenleving. 
- Een traject is ingezet voor de Energietransitie. 
- Een geslaagde proef met Riothermie (warmte halen uit het riool). 
- De Visie Velsen 2050 is vastgesteld met speerpunten en speciale aandacht voor wijken, waar    
 extra aandacht voor gevraagd wordt.  
- Een aanzet is gemaakt voor de herstructurering van het Pontplein en Kanaaldijk.  
- Een deel van  IJmuiden is opgefleurd door Street Art.
Hiermee zijn een aantal verkiezingsbeloften van LGV uitgevoerd. De komende jaren wil LGV hier verdere 
uitvoering aan geven.

LGV blijft pogingen in het werk stellen, daar waar verdere woningbouw niet gerealiseerd kan worden, dit 
bespreekbaar te maken, zodat er voldoende woningen gebouwd kunnen worden voor onze inwoners van 
nu en in de toekomst. De ontwikkeling van “Zeedorp IJmuiden” tussen de 
Keetberglaan en IJmuiderslag is zo`n voorbeeld, met aandacht voor groen. Door deze aansluiting richting de 
kust, kunnen wij een aantrekkelijke badplaats IJmuiden aan Zee op de kaart zetten. 
LGV wil uiteraard, naast algemeen beleid, per wijk bekijken wat er speelt. Inwoners van Velsen willen en 
moeten immers betrokken worden bij de beslissingen over de eigen wijk.
Er zou voor de wijken meer zeggenschap moeten liggen bij de burgers door de mogelijkheid van
”Velsen Doet”. Voor alles moet duidelijk zijn dat de gemeenteraad er is om de belangen te behartigen van 
de inwoners van geheel Velsen. Het gemeentebestuur is samen met de ambtelijke organisatie een 
uitvoerend orgaan.
LGV zal wederom veel aandacht besteden aan kwetsbare en oudere medeburgers.
Velsen is, na een aantal jaren financieel in zwaar weer te hebben verkeerd, financieel gezond.
LGV zal zich daarom inzetten om geen extra verhogingen van OZB door te voeren en de totale 
gemeentelijke heffingen 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 wij meer uitgebreid in op de politieke ontwikkelingen 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.
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ONDERNEMEND EN DUURZAAM VELSEN
Economie is en blijft 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 wil:
- Doorgaan met verbeteren en aantrekkelijk maken van het Vestigingsbeleid.
- Alle lokale ondernemers betrekken bij inschrijvingen van projecten binnen de gemeente.
-      Duurzaamheid en Energietransitie betaalbaar maken voor de inwoners van Velsen, waarbij de  
 waterstofeconomie een belangrijke rol speelt.
-     Samen met onze ondernemers werken aan energiepositieve bedrijventerreinen.
-     Extra aandringen op verbetering van de gezondheid en luchtkwaliteit.
-     Stimuleren van goede recycling van de afvalscheiding.

EEN TOERISTISCHE- EN RECREATIEVE “BLIK”
Toerisme is de laatste jaren toegenomen in Velsen.
Door inzet van LGV is de toeristenbelasting verhoogd en wordt zodoende meer geld van bezoekers 
aan Velsen ontvangen. Daardoor kan er meer op het gebied van toerisme gerealiseerd worden.
LGV wil:
-   Het zakelijke en persoonlijke toerisme bevorderen.
-   Het fietsbeleid nog meer verbeteren.
-   Zich blijven inzetten op fietsverbinding langs de kust tussen IJmuiden en Bloemendaal.
-   Herstel verbinding over water tussen Velsen en Amsterdam.
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EEN “BLIK” VOORUIT OP VITAAL EN SOCIAAL VELSEN
Participatie en zelfredzaamheid blijft de komende jaren van toepassing.
LGV vindt dat geen enkele bewoner van Velsen gebukt mag gaan onder armoede. De gemeente 
moet zich hier tot uiterste inspannen om dat te voorkomen of op te lossen. Wij moeten ons richten 
op inwoners die eenzaamheid ondervinden en daar moeten passende maatregelen voor
aangeleverd worden. Betaalbare kinderopvang is en blijft een voorwaarde. LGV wil dat niemand 
tussen wal en schip geraakt. Er moet strakker gemonitord worden op de aanbesteding van 
zorgverleners op het terrein van Jeugdzorg. 

WERK EN INKOMEN
Het aantal beschikbare banen in de gemeente groeit. 
Er is veel vraag naar vaklui, zoals LGV al eerder heeft voorspelt.
LGV wil de technische opleiding stimuleren.

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 de gemeente een actief beleid voert om Velsenaren de mogelijkheid te geven om aan   
 een baan te komen.
- Extra aandacht voor de hoge werkloosheid onder bepaalde groepen.
- Dat de focus op het vakmanschap van de maakindustrie gelegd wordt en jongeren via   
 leerwerk trajecten aan werk te helpen in kansrijke trajecten.
- De lokale ondernemers geactiveerd worden voor lokale projecten.
- Dat de gemeente actief inzet op het creëren van stageplaatsen.
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Doordat steeds meer ouderen zelfstandig moeten blijven wonen is buurt- en mantelzorg 
noodzakelijk, waarbij ook gestimuleerd moet worden om ouderen voldoende te laten bewegen, 
wat de gezondheid ten goede kan komen. 
LGV wil met de wijkplatforms regelmatig contact onderhouden om zodoende de gevoelens en 
problemen uit de wijk in een vroeg stadium boven tafel te krijgen.
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SPORT
Bij de verzelfstandiging Sportzaken mogen de verenigingen, die gebruik maken van de 
gemeentelijke gronden en lokaties, niet in financiële problemen komen.
Mede daardoor is LGV een voorstander van een Sportraad in Velsen.
Een sportraad is een commissie die de taak heeft Burgemeester en Wethouders van Velsen,
gevraagd en ongevraagd, te adviseren over beleidsvoornemens op het gebied van sport.

LGV blijft zich inzetten dat de voorzieningen voor binnensport, buitensport en zwemmen 
behouden blijven en waar nodig verbeterd worden.
Buurt- en sportcoaches inzetten om jong en oud aan het sporten te krijgen.

JEUGD EN OPLEIDINGEN
Kinderen en jeugdigen dienen alle mogelijkheden te krijgen om te leren en zich te bekwamen en 
zodoende in staat gesteld worden een eigen inkomen te verwerven.

Hangjongeren, die overlast veroorzaken, hard aanpakken en goed begeleiden om herhaling te 
voorkomen. Hierbij kunnen nog meer de buurt- en sportcoaches ingezet worden.

Drugsoverlast, vooral onder jongeren, bestrijden, problemen zichtbaar maken en onderliggende 
problemen aanpakken.

Kinderen van statushouders zo snel mogelijk de Nederlandse taal en de waarden en normen van 
onze cultuur bij brengen.

Jongerentop organiseren, zodat de jeugd meer betrokken raakt bij wat er speelt in Velsen.



LGV HEEFT DE “BLIK” GERICHT OP WONINGBOUW 
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Er is in Velsen een grote behoefte aan betaalbare woningen, zowel sociale huur/koop als 
middenhuur/koop. De wachtlijst van woningzoekenden is groot en de wachttijden erg lang.

LGV wil versnelling van de woningbouw, waardoor woningzoekenden eerder aan een woning 
geholpen kunnen worden. Verkorten van procedures daar waar het gaat en meer overlaten aan het 
particulier initiatief.  Waar het mogelijk is betaalbare woningen realiseren voor alle 
woningzoekenden, vooral die uit Velsen. LGV wil dat er bij voorrang aan de inwoners van Velsen 
wordt toegewezen. Het moet inwoners uit Velsen, die wel of geen zelfstandige woning hebben, 
aantrekkelijk gemaakt worden om in Velsen te blijven wonen.
Dat kunnen wij bereiken door voldoende woningen te bouwen, zodat er èn doorgestroomd kan 
worden èn starters op de woningmarkt geholpen kunnen worden aan een zelfstandige woning.

LGV heeft altijd bepleit voor een zelfbewoningsplicht en deze wordt in 2022 ingevoerd. 
Zelfbewoningsplicht betekent, dat bij de aanschaf van een woning men er zelf in moet gaan wonen, 
zodat de woning niet voor een extreem hoge huur wordt verhuurd. Daarnaast is LGV een 
voorstander van opkoopbescherming  voor woningen in gewilde wijken en ook dit wordt in 2022 
uitgevoerd.

LGV wil een goede leefbaarheid in alle wijken en een betere mix en spreiding van betaalbare 
woningen en woningtoewijzing van specifieke doelgroepen over alle kernen.
De verscheidenheid aan woningen zal ook van invloed zijn op de verscheidenheid van de samen-
stelling van de bevolking.   “ Door differentiatie geen segregatie ”

LGV wil de “ Veerkracht” van buurten met veel sociale huurwoningen structureel vergroten door een 
gebiedsgerichte aanpak met aandacht voor het verbeteren van de leefomgeving, de 
herpositionering van bestaande woningvoorrraad en voorzieningen, een sociale aanpak en de juiste 
programmering van woningbouw en infrastructuur.

Bij de visie van Pont tot Park wil LGV een brede inspraak van de inwoners bij het tot stand komen 
van de woningbouw.
LGV blijft voorstander van kleinschalige woonprojecten, omdat ouderen steeds langer zelfstandig 
moeten blijven wonen.
hiermee wordt bereikt dat ouderen dicht bij elkaar kunnen wonen en zij niet alleen zijn en de 
sociale controle en gewaarborgd is en eenzaamheid tegen gegaan wordt.
LGV is naast de Starterslening tevens voorstander van de Stimuleringslening.
De stimuleringsregeling is bedoeld om woningeigenaren een steuntje in de rug te geven, om    
duurzaamheidsmaatregelen en woningverbetering ten behoeve van langer thuiswonen te    
bekostigen.

LGV blijft inzetten op:
- Woningbouw realiseren in het verlengde van de Heerenduinweg onder de naam Zeedorp,   
 rekening houdende met de natuurwaarden en groen.
- Circulair en Natuur inclusief bouwen.
- Versnellen van de Woningbouw op het terrein van RKVV Velsen.
- Het versnellen van woningbouw aan de Grote Buitendijk
- Woningbouw tussen de Kromhoutstraat en Amperestraat.
- Herstructurering van de omgeving en Woningen in Velsen-Noord met name de Gildenbuurt   
 en gedeeltelijk Stratingplantsoen.
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EEN RUIME “BLIK” OPENBARE RUIMTE
Openbare ruimte moet goed toegankelijk, schoon, veilig en sociaal zijn. Iedereen heeft te maken 
met de openbare ruimte en iedereen moet daar zorg voor hebben.
De toegang tot de gemeente moet er fleuriger uit gaan zien.
LGV wil meewerken aan een klimaatbestendige gemeente.

Hoe kunnen wij dit bereiken?
- Braakliggende terreinen zo snel mogelijk ontwikkelen voor woningbouw of verfraaien met   
 groen.
- Verder stimuleren van Street Art en zodoende de gemeente meer kleur geven.
- Technische mogelijkheden meer te gebruiken in het kader van energiebesparing en 
 veiligheid.
- Bij de visie Pont tot Park een parkeergarage onder Plein 1945 aanleggen.
- Bij nieuwbouw de mogelijkheid benutten om te parkeren op de onderste twee lagen van een  
 appartementencomplex en twee lagen hoger te bouwen.
- LGV wil dat de verkeersveiligheid aan de Kanaaldijk met voorrang aangepakt wordt.



EEN SCHONE GEZONDE “BLIK”: MILIEU
LGV heeft de gezondheid van de inwoners van Velsen hoog in het vaandel staan.
Wij zetten volop in op het terugdringen van luchtverontreiniging.
Wij willen extra maatregelen om fijnstofoverlast en andere vrijkomende schadelijke stoffen te 
verminderen.
Wij denken toekomstgericht aan de gezondheid van onze kinderen en kleinkinderen.

Energietransitie en warmtetransitie
De Energietransitie is de komende jaren een majeur thema op het gebied van milieu en 
duurzaamheid. Op rijks-, provinciaal- en regionaal niveau worden verschillende agenda’s en 
programma’s uitgerold om in 2050 een energieneutrale samenleving te realiseren. De gemeenten 
hebben een belangrijke rol bij het behalen van deze doelstelling. 
Op regionaal niveau worden komende twee jaar regionale strategieën, 
RES (regionale energiestrategie) voor de bebouwde omgeving en CES 
(cluster energiestrategie) voor de industrie gehouden. Daarnaast wordt er op lokaal niveau, om de 
vijf jaar de TWV, (transitievisie warmte) opgesteld. De TWV wordt verder uitgewerkt in 
wijkuitvoeringsplannen. Deze gaan gepaard met een intensief participatietraject. 
Door samen de natuurlijke/logische momenten van de transitie te zoeken, willen wij de 
Energietransitie betaalbaar en haalbaar maken. Voor LGV is het uitgangspunt, dat dit niet tot extra 
kosten voor onze inwoners mag leiden.

GreenBiz IJmond
Op basis van collectieve aanpak en strategische samenwerking, werkt de gemeente Velsen samen 
met GreenBiz aan energiepositieve bedrijventerreinen in de IJmond. De ambassadeurs op de 
bedrijventerreinen, dat zijn lokale ondernemers met een hart voor duurzaam ondernemen, zijn de 
kartrekkers. Zij laten zien hoe duurzaam ondernemen interessant kan zijn met de GreenBiz Green 
Deal, GreenBiz Energie, GreenBiz Educatie en GreenBiz Circulair. LGV wil deze vorm van 
samenwerking en betrokkenheid van het bedrijfsleven blijven stimuleren.
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CULTUUR EN CULTURELE VOORZIENINGEN
LGV wil de Subsidie voor de Schouwburg goed blijven monitoren.
De functies van het platte podium moeten gewaarborgd worden, zodat elke Velsenaar maximaal 
kan deelnemen aan de culturele activiteiten. Dat moet mogelijk gemaakt worden in een
multifunctioneel cultureel centrum.

Bij het tot stand komen van de programma’s en voorstellingen moet de Velsenaar vooraf de 
voorrang krijgen om een kaartje te kunnen bestellen, waarna het aanbod daarna pas in de vrije 
verkoop gebracht wordt. Het moet het theater van en voor de Velsenaar zijn!

Samenwerking met de theaters uit de omliggende gemeenten, waarbij de programma’s beter 
uitgewisseld worden, is een oplossing om de financiële kosten te drukken. 

EEN SCHONE GEZONDE “BLIK“: LUCHTKWALITEIT
LGV zet alles op alles om de luchtkwaliteit in Velsen te verbeteren.
De gezondheid van onze inwoners staat hoog in het vaandel.
Naar aanleiding van de ambitie in het programma Gezondheid & Luchtkwaliteit, willen wij het 
programma “IJmond Bereikbaar” intensiveren. De ambitie is om het aantal bedrijven waarbij een 
mobiliteitsscan wordt afgenomen en waar maatregelen worden geïntroduceerd, te verdubbelen.

Schiphol
In het Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS), de Omgevingsraad Schiphol (ORS) en het Regioforum, blijft 
voor LGV de Hinderbeperking, vanwege de activiteiten van Schiphol, het voornaamste doel 
waaraan gewerkt wordt. Daarnaast heeft LGV ook aandacht voor geluidhinder, veiligheid en 
luchtverontreiniging.
“Belangrijk aandachtspunten zijn het verminderen van de hinder van het nachtelijke vliegverkeer en 
een landelijke spreiding van het vliegverkeer, ingepast in een Nationale mobiliteitsagenda.”

Met het oog op de invoering van de Omgevingswet wil LGV een gedegen en duurzaam 
milieubeleid voor de toekomst opstellen.
Onze milieudienst ODIJmond (OMGEVINGSDIENST) heeft bij de uitvoering van het milieubeleid een 
belangrijke rol. De VTH-taken (vergunning, toezicht en handhaving) ter land, ter zee en in de lucht, 
die nu al bij de OMGEVINGSDIENST zijn belegd, kunnen wat LGV betreft verder worden uitgebreid 
met bouwtoezicht in combinatie met preventieve maatregelen en adviezen. Zo komen wij dan 
steeds meer tot de gewenste èèn-loket-functie.



BURGER EN BESTUUR
LGV acht een veilige leefomgeving absoluut noodzakelijk
Burgerparticipatie op het gebied van veiligheid en sociale bewustwording van je eigen 
leefomgeving, moet leiden tot de mogelijkheid medebuurtbewoners aan te spreken op hun 
ongewenst 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. De wijkagent moet volledig terugkeren.

Drugsoverlast en dealen van drugs moet hard aangepakt worden.
Er moet beleid komen om drugsgebruik en dealen van drugs, vooral onder jongeren, in een vroeg 
stadium de kop in te drukken en dat begeleiding voor deze jongeren geregeld wordt.
Er moeten extra Boa’s en vooral jeugdBoa’s aangesteld worden.

ORGANISATIE EN FINANCIËN
LGV heeft er mede voor gezorgd dat de gemeente Velsen financieel gezond is, maar wij blijven voor 
een groot deel afhankelijk van de bijdrage vanuit Den Haag.
Waakzaamheid blijft geboden.

LGV blijft inzetten op verlaging van de totale gemeentelijke heffingen.

EEN BESTUURLIJKE “BLIK”
LGV vindt de communicatie met de inwoners van groot belang; werk als gemeente van buiten naar 
binnen.

LGV is voorstander van goede samenwerking met bewonersorganisaties en wijkplatforms.
Een goede samenwerking is de smeerolie voor de gemeenschap.
De wijkplatforms in een vroeg stadium betrekken bij allerlei onderwerpen die de wijk aangaan en 
zorgen voor diverse aanspreekpunten bij diverse gemeente-afdelingen voor de wijkplatforms.

Bij dienstverlening moeten de inwoners en ondernemers centraal staan.
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