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Met deze algemene beschouwingen en het behandelen van de perspectiefnota 

bepalen onze richting voor de komende jaar en werken we toe naar een 

gebalanceerde begroting voor het jaar 2023. En toch voelt dat gek na zo’n 

beladen avond als gisteren? Waar gaan we het nu dan nog over hebben?  

 

Een avond waarin wij als raadsleden onze zienswijzen gaven op het 

voorgenomen college-besluit over de opvang van vluchtelingen in Velsen-Noord 

en Driehuis. Een besluit dat voor het CDA lastig en pijnlijk was. Terugkijkend 

doet het dan ook zeer dat er een partij is die doet alsof anderen, waaronder wij, 

dit besluit lichtvaardig hebben genomen. Dat was zeker niet het geval. 

 

Voor het CDA was het een enorm dilemma en wij kunnen ons niet herinneren 

dat wij bij een dergelijk besluit betrokken waren met zoveel impact op onze 

lokale gemeenschap. Wij vertrouwen erop dat het college alle maatregelen treft 

die nodig zijn om het voor onze inwoners draagbaar te houden en wensen hen, 

en het COA, alle succes.  

 

Opeens lijken zaken minder belangrijk en dat geldt ook voor deze 

perspectiefnota.  

 

Toch moeten wij daar onze volle energie en tijd in steken voor het komende jaar 

en prioriteiten vaststellen. Veel zaken zijn reeds vastgelegd in de 70%-versie 

van het Raads-programma   

 

Namens de CDA-fractie wil ik meegeven dat in 2023 de tekorten zich 

opstapelen, en dan heb ik het nu niet over geld. Tekort hebben we wel aan 

schone lucht, woningen, zorg- en onderwijspersoneel en straks misschien ook 

nog wel betaalbaar voedsel. En laten we vooral niet vergeten de exorbitant 

gestegen energieprijzen die voor veel inwoners een te zware last worden.  

Armoede dreigt voor een steeds grotere groep Velsenaren. Voor die groep 

moeten we ons extra inzetten en daar zal het CDA op toezien. De tweedeling in 

onze gemeenschap mag beslist niet groter worden. We zitten nu al tegen grenzen 

aan.  

Eenzaamheid is zorgelijk en komt voor in alle lagen van onze gemeenschap. Het 

is zeker niet aan leeftijd gebonden. Daar kunnen we allemaal een steentje aan 

bijdragen. Houd je ogen en oren goed open en doe iets met de signalen die je 

opvangt. Zoek mensen meer op, bezoek die mensen die aandacht behoeven, 

biedt een luisterend oor en leg eens een hand op iemand z’n schouder.  



 

Het woningentekort is al jaren een belangrijk onderwerp en lijkt enkel aan 

belang te winnen. En blijkbaar zijn we amper in staat dit probleem te tackelen. 

Toch zullen we er alles aan moeten doen wat binnen ons vermogen ligt. Om te 

beginnen zal er de komende maanden gesproken gaan worden met de 

woningcorporaties. Dat zal een heel pittige onderhandeling gaan worden. 

Waarin de prestatieafspraken voor 2023 ook nagekomen moeten worden. Wij 

hebben wederom mooie plannen van woningcorporaties gezien maar in plannen 

kun je niet wonen. De interim directeur van WBV  gaf aan dat geld niet het 

probleem is, nou waar wachten we dan op? Met de revitalisering van Velsen 

Noord, waar we al jaren om vragen, moet in 2023 op zijn minst worden gestart. 

 

Bouwen waar het kan. Zo betaalbaar mogelijk. Al staan de investeerders niet in 

de rij om voor starters te bouwen. De gemeente moet het aantrekkelijk maken en 

tegelijk stevig onderhandelen.  

 

Om de bereikbaarheid van met name het gebied IJmuiden te verbeteren zal er 

geïnvesteerd moeten worden. De Velserboog moet het verkeer rondom de aan- 

en afvoer bij de Velsertunnel ontlasten. Wij hebben deze uitdrukkelijke wens op 

laten nemen in de plannen van de MRA. Alle gemeenten in Zuid Kennemerland 

delen deze noodzaak. 

 

Wij hebben in Velsen een rijke cultuur aan amateurgezelschappen die hun 

kunsten graag vertonen aan het publiek. Daar hebben ze dan wel een ruimte voor 

nodig. Er liggen plannen voor de SSV, maar die hebben een aardig prijskaartje. 

Het is nog maar de vraag of Velsen bereid is om dat geld te besteden. Graag zien 

wij als CDA plannen uitgewerkt die écht haalbaar zijn en op breed draagvlak 

kunnen rekenen.  

Het is bekend dat sport verbroedert en een belangrijke ader is in onze 

samenleving. Het geld wat we daarvoor beschikbaar stellen is dan ook heel goed 

besteed. Veel jongeren zijn niet teruggekomen bij hun sportvereniging na corona 

en daar moet aandacht voor zijn.  

 

We hebben onlangs een sessie gehouden met en over de jeugdboa’s en de 

drugscriminaliteit in onze gemeenschap. We moeten eerlijk bekennen dat 

wij  als CDA sceptisch stonden over de komst van de jeugdboa’s. De recente 

geschiedenis leert ons dat ze wel degelijk succes hebben met vooral het bereiken 

van de jeugd die dreigen af te glijden en dan hebben we het niet over de 

jongeren die af en toe een jointje roken maar vooral jongeren die dreigen af te 

glijden in het criminele circuit.  

 

Tegelijkertijd is het frustrerende dat het vaak dweilen met de kraan open is, 



maar dat mag ons er zeker niet van weerhouden om te blijven volharden. Elke 

Velsense jongere die we daarmee helpen is het waard.  

 

Het zal een uitdaging worden om van een beleidsarme perspectiefnota met nog 

veel PM posten die nu voor ons ligt er in het najaar een sluitende en 

evenwichtige begroting te presenteren.  

Namens de Fractie Velsen 

Cees Sintenie, Gideon Nijemanting en Jacqueline Staats 

  

 


