
 

 

NieuwsFlits 22, april 2021 

 

Het CDA in het middelpunt van de belangstelling 

 

Beste leden van het CDA-Velsen, 

Op dit moment staat onze partij in het middelpunt van de belangstelling, maar of wij daar blij mee 

moeten zijn is de vraag. Graag hadden we gewonnen bij de Tweede Kamerverkiezingen en vanwege de 

goede resultaten vooraan gestaan bij de formatie. Maar we zijn op ieders lippen vanwege de naam van 

Pieter Omtzigt op een notitie van het eerste stel ‘verkenners’, die tot een ongekend complexe situatie in 

de Nederlandse politiek heeft geleid. 

Natuurlijk zijn wij als partij trots op Pieter Omtzigt. Het is niet niks als je door vriend en vijand het beste 

kamerlid wordt genoemd en als je op eigen kracht het equivalent van zes zetels in de Tweede Kamer 

binnenhaalt. Nog nooit hebben zoveel mensen tegen mij gezegd dat ze voor het eerst overwogen 

hebben om CDA te stemmen. Meestal vanwege de manier van politiek bedrijven van Pieter Omtzigt. 

Gelukkig hebben sommigen dat ook echt gedaan.  

Wij hebben de verkiezingen niet gewonnen en dus zei Wopke Hoekstra terecht dat ons bescheidenheid 

past bij de formatie. D66 en VVD begonnen het proces en dat liep verkeerd af. Nu moeten wij verder en 

heeft onze partij misschien niet de sleutel in handen, maar wel een sterke positie. De grote winnaar de 

VVD heeft zichzelf in een uitermate slechte positie gemanoeuvreerd en van het ‘nieuwe leiderschap’ van 

D66 hebben we ook nog niet veel gezien. Ik denk dat het juist nu belangrijk is dat we dicht bij ons eigen 

verhaal en onze uitgangspunten blijven. Natuurlijk zijn wij een ‘bestuurderspartij’ en nemen wij vaak 

onze verantwoordelijkheid, maar dat betekent niet dat wij onder alle omstandigheden deel moeten 

uitmaken van het nieuwe kabinet. Dat je ook vanuit een andere rol succesvol kunt zijn bewijst juist Pieter 

Omtzigt en bijvoorbeeld ook onze CDA-fractie in Velsen die bekend staat om haar kwaliteitsoppositie. 

Nu moet in Den Haag eerst het vertrouwen hersteld worden en dat kan wel even duren. Wij zijn als partij 

gewend om een goede interne discussie te houden en dat kunnen niet alle partijen zeggen. Ondanks dat 

het CDA niet de gehoopte winst heeft gehaald is dat iets dat andere partijen (zoals de VVD) ook zullen 

moeten gaan ontwikkelen. De oplossing ligt wat mij betreft niet in nieuwe verkiezingen of volledige 



transparantie van het hele formatie proces. De oplossing ligt bij minder stoere oneliners, meer 

waardering voor inhoudelijk werk van Tweede Kamerleden en dicht bij jezelf blijven. Ik zou er daarom nu 

ook niet voor kiezen om nu te roepen: ‘nooit meer met Rutte’, ‘in ieder geval niet met de VVD’ of 

wel/geen CDA in de regering. Laten we eerst een zorgvuldig formatieproces doorlopen en dan kijken 

waar we uitkomen. 

Of de campagne van onze partij voor de Tweede Kamerverkiezingen succesvol is geweest is denk ik een 

kwestie van smaak. Veel leden zullen zich niet zo thuis gevoeld hebben bij de ‘doorpakken’ kreet, maar 

anderen juist wel. Het past wel goed bij Wopke, maar niet zo bij de partij heb ik meerdere keren 

gehoord. Allerlei andere aspecten van de campagne zijn om verschillende redenen ook niet zo uit de verf 

gekomen als gehoopt. De partijvoorzitter heeft daar inmiddels zijn verantwoordelijkheid voor genomen. 

Bij dat alles zitten we nog midden in de Corona-crisis. Steeds meer mensen zijn ingeënt, maar nog lang 

niet voldoende om een ‘echte’ Algemene Leden Vergadering in Velsen mogelijk te maken deze maand. 

Dat was immers wat ik in de vorige NieuwsFlits hoopte. Een nieuwe datum kan ik helaas ook nog niet 

noemen op dit moment. Dat betekent dat we ons moeten beperken tot schriftelijke en digitale 

communicatie. Toch wordt het een belangrijk jaar voor onze partij in Velsen want volgend voorjaar zijn 

er weer gemeenteraadsverkiezingen en willen wij een mooie campagne voeren, gebaseerd op een sterk 

programma en met een goede lijst van kandidaat raadsleden. Daarom zullen wij vanaf nu een apart 

kopje in de Nieuwsflits opnemen over hoe het staat met de campagne en waar wij uw speciale attentie 

voor vragen. De eerste vindt u hieronder. In deze NieuwsFlits verder veel nieuws uit de fractie want op 

lokaal niveau is de politiek ondanks alle belemmeringen natuurlijk volop doorgegaan. 

Laten we de laatste maanden van deze crisis proberen ons zo goed mogelijk aan de maatregelen houden 

in het besef dat het de laatste loodjes zijn. Ik wens ons allen een goede oplossing van de politieke crisis 

en uw allen een goede gezondheid en tot spoedig ziens. 

 

Met vriendelijke groet, 
 
Jankees Salverda 
Voorzitter 

JCSalverda@Gmail.com 

0653315152 
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Gemeenteraadsverkiezingen 2022 
Op 16 maart 2022 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen en dat betekent dat er een groot aantal 

zaken op ons af komen het komende jaar. Dat is veel werk, maar biedt ook mooie kansen. Het vereist 

ook een aantal vergaderingen waarvoor we hopen we weer echt bij elkaar te kunnen komen. 

Allereerst zijn het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst het allerbelangrijkst. 

Met het nadenken over het programma is al een heel voorzichtig begin gemaakt. Het is nu het 

moment om daaraan mee te gaan werken als u dat wilt. Wij zoeken nog leden voor de 

programmacommissie. Wij gaan voor een kleine slagvaardige commissie die haar input niet alleen uit 

de eigen partij haalt, maar ook van maatschappelijke geledingen waarmee het CDA een goede band 

mee heeft. 

Ook gaan we weer op zoek naar mensen voor inhoudelijk politiek/bestuurlijk werk in de nieuwe CDA-

fractie in de volgende gemeenteraad. Zoals wij gewend zijn zullen wij een vertrouwenscommissie 

instellen, maar het is belangrijk dat u nu al nadenkt of het raadswerk iets voor u of voor iemand in 

uw kennissenkring is. Natuurlijk komt er een profielschets, maar als u zich afvraagt hoe het is om 

raadslid te zijn zullen fractievoorzitter Annekee Eggermont of een van de huidige fractieleden daar 

graag een gesprek met u over hebben. 

Als u belangstelling heeft voor de programmacommissie of voor het raadslidmaatschap kunt u dit 

ook aangeven bij één van de bestuursleden. Dit geldt dus ook als u ons op andere mensen in uw 

omgeving wilt wijzen die u geschikt lijken. Deze mensen hoeven geen CDA-lid te zijn, maar voor een 

plaats op de kandidatenlijst moeten ze wel bereid zijn dat te willen worden. 

 

Als u deze nieuwsflits niet meer wilt ontvangen kunt u zich afmelden bij de secretaris Hans Paap. Zijn 

mailadres is H.Paap12@ziggo.nl, telefoon 0235381790. U kunt dit adres ook gebruiken als u contact 

met het bestuur wilt opnemen. Contact met de CDA-fractie in Velsen kunt u leggen via mailadres 

ac.eggermont@planet.nl. 
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Nieuws uit de fractie april 2021                 

 

            

 

Van de fractievoorzitter Annekee Eggermont 

 

Helaas mogen wij nog steeds niet fysiek bij elkaar komen.  
Sinds september 2020 zijn wij niet meer in het stadhuis geweest.  
Alle vergaderingen gaan digitaal via zoom, ook onze fractievergaderingen gaan op deze 
wijze.  
Ik moet u zeggen dit kost heel veel energie, je mist je collegae het is allemaal veel 
onpersoonlijker. 
Maar wij laten de moed niet zakken, wij blijven onze schouders eronder zetten en 
werken hard met elkaar om ons werk zo goed mogelijk te doen.  
De afgelopen maanden hebben wij belangrijke en soms ook lastige dossiers besproken 
in de sessies en raad. 
Om er een paar te noemen, het maatschappelijk vastgoed, hoeveel vierkante meters 
hebben wij nodig, wat willen wij behouden, zijn wij het met de plannen eens die het 
college voorstelt. Wij willen geen overhaaste besluiten nemen. Naar ons idee moet er 
nog veel onderzocht worden. 
o.a. uitbreiding/verbouwing bibliotheek Velserbroek. Bibliotheek in IJmuiden heeft te veel 
m2 moeten wij in dit pand gaan investeren? De komende maanden moet hier 
duidelijkheid over komen. Nog een moeilijk dossier wat wij deze maand gaan 
bespreken, dat is De toekomst van de Stadsschouwburg. In de fractie hebben wij hier 
uitvoerig over gesproken, met name de enorme bedragen die hiermee gemoeid zijn. In 
een volgende nieuwsbrief zullen wij u hierover informeren wat de inbreng van het CDA 
is geweest.  
Over de gebiedsvisie Pont tot Park is Gideon onze woordvoerder, over het woonakkoord 
is Cees woordvoerder.  Zie hun bijdragen hieronder.  
Frans en ondergetekende zijn woordvoerders als het over het jeugdbeleid gaat. 
Ik neem u mee waar wij de afgelopen maanden over gesproken hebben in sessies en in 
IJmondverband.   
 



De jeugdzorg: 
Deze specialistische taak is sinds 2015 in handen van de gemeenten gekomen. 
De gemeente is verantwoordelijk voor de inkoop van de jeugdzorg. De specialistisch 
zorgvraag voor de jeugd neemt steeds meer toe. Regionaal wordt de jeugdzorg 
ingekocht. Voor onze fractie is het van belang dat er maatwerk geleverd wordt, laat de 
indicatiesteller en zorgaanbieder er samen voor zorgen dat het kind de juiste hulp krijgt. 
Werk samen en ken elkaar zorg voor de juiste indicatie. In IJmondverband en in de regio 
worden regelmatig bijeenkomsten hierover gehouden. De kosten voor de jeugdzorg 
drukken zwaar op onze begroting. Steeds weer komt de vraag naar voren hoe komt het 
dat de zorgvraag zo enorm toeneemt.   
Wat voor onze fractie van belang is en wat wij ook altijd benadrukken, ‘geen kind mag 
buiten de boot vallen’. 
  
 

van fractielid Gideon Nijemanting              Pont tot Park – gebiedsvisie 

 
Van Pont tot Park 

 In de gemeenteraad stond in maart de gebiedsvisie ‘pont tot park’ op de agenda. Een 

visie is een vergezicht met brede kaders en nog relatief weinig inkleuring en in dit geval 

gaat het om het gebied dat grofweg ligt tussen de Heerenduinweg, Minister van 

Houtenlaan, Kanaaldijk, Grahamstraat, Radarstraat inclusief de gehele Kennemerlaan, 

het Pontplein en nabije omgeving. Algemene vragen die daarbij aan bod komen zijn: 

waar zie je woningbouw, winkelgebied, maatschappelijke functies en groen komen en 

waar moeten we dan precies rekening mee houden? 

 

Bij het vaststellen van zo’n visie waren er twee zaken voornamelijk van belang voor 

onze CDA-fractie: 

 

1. Zorg dat er aansluiting is bij de identiteit van het gebied. We hebben het in de raad 

regelmatig over wat Velsen onderscheidt - de unieke karakters van onze verschillende 

kernen – en dat moet dan ook een prominente rol hebben bij zo’n gebiedsvisie en 

meewegen bij de keuzes die we maken. Tevreden zijn wij dan ook met de erkenning van 

de wethouder dat ‘de relatie met het duingebied’ en de ‘zichtbaarheid van het kanaal’ 

belangrijke uitgangspunten zijn geworden in de visie; dat zijn de unieke kenmerken van 

het gebied.  

 

2. De visie moet daarnaast aansluiten bij de wensen en behoeften van de (toekomstige) 

gebruikers: bewoners, bezoekers, ondernemers/winkeliers. Ook op dit punt is onze 

fractie content. Het idee is namelijk dat: 

- er niet alleen méér woningen komen, maar ook méér diversiteit in woningen; 

- eenvormigheid wordt tegengegaan; 

- de sociale woningvoorraad niet per se hoeft te groeien;  

- er voldoende óóg is voor vergroening binnen ‘t gehele visiegebied; 



- er voor concentratie én verkleining van het winkeloppervlak is gekozen; 

 

Als CDA hebben we daarnaast de oproep gedaan om oriëntatiepunten in tijd en ruimte 

te creëren met aantrekkingskracht voor gezamenlijke bezinning. Je wilt namelijk niet 

wonen in een eeuwig onveranderde steriele omgeving. 

 

Uiteindelijk zouden bovenstaande keuzes moeten leiden tot het vergroten van de 

aantrekkingskracht van dit gebied in brede zin, maar voornamelijk ook voor jonge 

gezinnen. Juist zij zijn belangrijk voor economische stimulering, sociale cohesie en 

daarmee voor de leefbaarheid en de kracht van de toekomstige gemeenschap. 

 

Op enkele zaken, zoals een eventueel horecaplein op Plein ‘45 en het plaatsen van 

maatschappelijke functies tussen Plein ’45 en het Velserduinplein, hebben we wel onze 

twijfels geuit. Deze zaken zijn echter niet onoverkomelijk en kunnen in gesprek met 

bewoners en stakeholders verder uitgekristalliseerd worden.  

 

Bij de behandeling in de raad hebben we nog een amendement gesteund van D66 en 

PS dat kon voorkomen dat woningbouw op de groene zone langs de Heerenduinweg als 

optie in de visie terecht zou komen; maar dat amendement heeft het, o.a. door gebrek 

aan steun vanuit een groene partij als GL, niet gehaald.  

 

Tenslotte heeft het CDA bij de behandeling van deze visie aandacht gevraagd voor de 

visie die er nog niet is, maar wel zou moeten komen; die van Velsen-Noord. Samen met 

LGV bereiden we daarom een motie voor.  

 

van fractielid Cees Sintenie                          Woonakkoord               
 
Woonakkoord Zuid-Kennemerland/IJmond en Raadsbesluit van 29 maart 2021 
 
Fijn dat de provincie ook het woonakkoord medeondertekend. We hebben elkaar nodig 
zeker als het gaat om het woning te kort en zeker ook in onze regio.  
 
Uitgangspunt is o.a. bouwen bij ov-knooppunten. Leuk bedacht maar daar ga je het niet 
mee redden.  
 
Als ik de woning opgave zie bv voor Velsen en kijkend naar mogelijke locaties dan zie ik 
daar geen ov-knooppunten bij op 1 locatie na misschien bij Station Driehuis.  Toch zal er 
gebouwd moeten worden.  
 
Bouwen aan de randen is een optie en daar kun je ook groen voor gebruiken als je daar 
tegenoverstelt je er groen voor terug krijgt door slechte woonwijken met slechte 
woningen daarvoor af te breken.  
 
Dat is dan een win win situatie. Net zoveel groen en veel betere woningen ervoor 



terugkrijgen. Dat is waar de markt ook om vraagt. Veel woningen vinden geen 
aansluiting naar de behoefte.  
 
Binnenstedelijk zou mooi zijn maar ook daar red je het niet mee denken wij. Je zal 
creatief om moeten gaan met ook de ruimte tussen of aan de randen van onze 
woonkernen. Dit moet natuurlijk wel verantwoord gebeuren.  
 
Er staan nog behoorlijk wat objecten die uitgevoerd kunnen of mogen worden echter 
gemeenten kampen nog steeds met een tekort aan professionele medewerkers op de 
afdeling ruimtelijke ontwikkeling.  
 
Je kunt veel meer overlaten aan de markt echter het lijkt erop dat de ambtelijke 
organisaties bang zijn om de regie te verliezen. Je moet de beperkte capaciteit beter en 
creatiever gebruiken.  
 
Denk dat de provincie daarin het voortouw zou moeten nemen en de gemeenten daarin 
zou kunnen adviseren beter met de beschikbare capaciteit om te gaan en gebruik 
te maken van elkaars expertise.  
 
Veder vinden we veruit de meeste uitgangspunten in dit woonakkoord, waar wij ons als 
CDA Velsen, prima in kunnen vinden.  
 
Waar de provincie ook in kan bijdragen is om meer gebieden aan te wijzen voor 
mogelijke woningbouw. Zij trappen op de rem en zijn zeer terughoudend daarin terwijl 
de gemeenten veel meer willen dan de Provincie nu toestaat.   
O ja nog even een nabrander; De expansiedrift van Amsterdam mag niet ten koste gaan 
van onze woningzoekende in de regio Kennemerland.  
 
 
 
Mocht u vragen hebben over onze nieuwsbrief dan kunt u altijd contact met ons opnemen. 
Cees Sintenie,  tel. : 06-28118454 e-mailadres: ceessintenie@telfort.nl 
Gideon Nijemanting tel. : 06-23737973 e-mailadres: gideon.nijemanting@gmail.com  
Frans Blokland tel. : 06-12439255 e-mailadres: ablokland@planet.nl 
Annekee Eggermont  tel. : 06-23055644 e-mailadres: ac.eggermont@planet.nl 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de fractie 
Annekee Eggermont 
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