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Het beeld voor 2025 is het accent op kennisrijke industrie: doorontwikkelende bestaande industrieën en initiatieven (kennisintensief
worden van haven en staal, offshore industrie), ontwikkeling van kenniscentra op deze terreinen, ontwikkeling van nieuwe
werkgelegenheid op het gebied van duurzame energie en samenwerking met wetenschappelijke instituten op deze terreinen. De
zware industrie wordt kennisintensief en richt zich meer op innovatie en duurzaamheid. Samenwerking met wetenschappelijke
instituten is hierbij van groot belang.

Kennisrijk werken

Drie pijlers van Kennisrijk werken

De Strategische Agenda Velsen 2012-2016 gaat aangeven hoe in de komende jaren wordt toegewerkt naar het beoogde beeld
van “Kennisrijk werken 2025”. Deze werk-versie van de agenda is een aanzet vanuit de gemeente Velsen en is nog niet volledig:
juist het overleg en de discussie met maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en kennisinstellingen dient ertoe te leiden dat de
Strategische Agenda verder vorm krijgt. Zo ontstaat een Strategische Agenda voor Velsen waaraan overheid, bedrijfsleven,
kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties met elkaar vorm en inhoud geven.
Wij verwachten deze Strategische Agenda in het najaar van 2012 te kunnen voorleggen ter besluitvorming.

2

In 2011 heeft de gemeente Velsen de Visie op Velsen “Kennisrijk werken” vastgesteld, met een beeld van Velsen in 2025.
Kernelementen in dit beeld zijn het accent op kennisrijke industrie, op de ontwikkeling van kenniscentra en op de ontwikkeling van
nieuwe werkgelegenheid. Samenwerking met wetenschappelijke instituten is gewenst. De spin-off is de ontwikkeling van IJmuiden
tot een stad met een meer stedelijk (metropolitaan) en levendig karakter, een aantrekkelijk als dynamische haven en een
avontuurlijke kustplaats. Een groei van de bevolking wordt voorzien. De visie vraagt om een stevige bestuurlijke inzet en om het
investeren in een relevant contactennetwerk. Samenwerking staat dan ook voorop tussen overheid en andere partijen.

Inleiding

Strategische Agenda Velsen 2012 – 2016 voor Kennisrijk werken
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Deze uitgangspunten voor Kennisrijk werken, Duurzaam en Samenwerken lopen als rode draden door de Strategische Agenda’s en
vinden daar hun uitwerking.

Daarom werken wij deze agenda in de komende maanden ook verder uit samen met belanghebbende partijen. Wij willen kennis
en inzet met elkaar delen. Om met elkaar betere resultaten te boeken. Je moet met elkaar kunnen delen, om later te kunnen
vermenigvuldigen voor Kennisrijk werken in Velsen (IJmond).

Het realiseren van Kennisrijk werken vraagt in de komende jaren om het investeren in een relevant netwerk, o.a. werken in
strategische allianties met gemeenten. Maar ook met bedrijfsleven en met maatschappelijke organisaties. Velsen kijkt
nadrukkelijk naar de mogelijkheden op IJmondiaal, provinciaal regionaal (Metropoolregio) landelijk en op Europees niveau om
mee samen te werken. Velsen wil meedoen en heeft in deze verbanden ook veel te bieden. Uitvoering van de strategische
agenda 2012- 2016 vereist deze sterkere samenwerking.

Samenwerken

In de jaren waarin de financiën beperkter zijn, gaat het ook om slim investeren. Investeringen voor de komende jaren dienen
daarom bij te dragen aan duurzame ontwikkeling van de economie (ondernemers moeten weten dat zij voor langere tijd baat
hebben bij hun investeringen) en aan verduurzaming van de milieukwaliteit (schoner, duurzame energiebronnen, etc). Daarmee
worden de beschikbare financiën en menselijk kapitaal op een duurzame wijze ingezet.

Het beeld voor 2025 is dat het gaat om kenniscentra en nieuwe werkgelegenheid (o.a. op het gebied van duurzame energie).

Duurzaam

SAMENWERKE

KENNISRIJK

DUURZAAM
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Strategische Agenda
2012 - 2016

Kennisrijk werken

Visie op Velsen 2025

(jaarlijkse begroting,
afdelingsplannen,

Gedetailleerde
uitwerking

De gedetailleerde uitwerking van de Strategische Agenda 2012 – 2016 vindt plaats via de jaarlijkse begroting van de gemeente
Velsen, in samenwerkingsafspraken met andere partijen (bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties), in beleidsplannen, etc. Wij
toetsen de uitwerking steeds aan Kennisrijk werken en aan de Strategische Agenda 2012 - 2016.

Uitwerking
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De Strategische Agenda beschrijft de cruciale zaken die de komende vier jaar noodzakelijk zijn op weg naar het realiseren van de
visie in 2025. Aan deze cruciale zaken op het gebied van leven, wonen en werken wordt integraal gewerkt, met een goede
samenhang en afstemming tussen de diverse beleidsterreinen. Onontbeerlijk is een goede afstemming en samenwerking tussen
kennisinstellingen, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

De visie voor 2025 wordt vertaald naar deze Strategische Agenda voor de periode 2012 – 2016.

Strategische Agenda

10. Aantrekkelijke kunst en cultuur

9. Goede gezondheid, incl. bewegen en sport

8. Goede voorzieningen en aangename leefbaarheid

Leven: aantrekkelijk voor inwoners van Velsen én voor jonge gezinnen, expats en studenten

7. Ontwikkeling van IJmuiden, inclusief detailhandel en horeca

6. Goed wonen in Velsen, incl. groen

Wonen: stedelijk IJmuiden en dorpse kernen

5. Bevorderen van (zakelijk) toerisme en recreatie

4. Verbeteren van de bereikbaarheid met andere (kennis-) centra

3. Aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven: versterken van de positie van kwaliteit van technisch onderwijs (m.n. op MBO-HBO
niveau)

2. Ontwikkelen van netwerken met kennisinstituten

1. Velsen (IJmond) ontwikkelt zich als vestigingsplaats voor kennisintensieve, technologische ondernemingen.

Werken: IJmuiden high-tech!

Onderwerpen op de Strategische Agenda
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IJmuiden high tech!

WERKEN
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Hoe gaan wij dit doen?

Er komt een doelgerichte profilering en marketing, gericht op kennisintensieve,
technologische ondernemingen, besproken en ontwikkeld samen met betrokken

Velsen is een bloeiende en groeiende gemeente en bevat de kennisindustrie van de
Metropool Regio Amsterdam.
Er is een sterke samenwerking tussen de kennisinstituten in Amsterdam en de bedrijven in
Velsen. Bij de
kennisrijke industrie gaat het om doorontwikkeling van bestaande industrieën en
initiatieven (kennisintensief worden van haven en staal, offshore industrie), ontwikkeling
van kenniscentra op deze terreinen en ontwikkeling van nieuwe werkgelegenheid op het
gebied van duurzame energie (wind- en waterenergie)en samenwerking met
wetenschappelijke instituten op deze terreinen.
Er is een netwerk van samenwerking tussen de kennis- en onderzoeksinstituten in
Amsterdam, Delft, Velsen en Wageningen en de bedrijven in Velsen, die stage- en leer/werkplekken ter beschikking stellen. Deze samenwerking leidt onder meer tot zogeheten
“proeftuinen”, waarin nieuwe technologieën uitgeprobeerd en uitgetest worden in joint
ventures.
Velsen (IJmond) profileert zich als vestigingsplaats voor kennisintensieve ondernemingen
op het gebied van technologie, schone energie (zoals wind- en getijde-energie), visserij,
logistiek en maritiem ecologisch onderzoek. Gemeente en regio maken zich sterk voor
een uitnodigend vestigingsklimaat en aantrekkelijke vestigingscondities. Met de
relevante partners is de profilering en de marketing van gemeente en regio als
specifieke vestigingsplaats vormgegeven en in uitvoering.
De beoogde resultaten in 2016 zijn:
1. Er hebben zich in Velsen (IJmond) nieuwe ondernemingen gevestigd en worden
nieuwe activiteiten ontwikkeld, die kennisgerelateerd zijn. Met de vestiging /
ontwikkeling van kennisrijke ondernemingen wordt er ook naar gestreefd om de
milieubelasting te verminderen.
2. Velsen biedt hiervoor interessante, kwalitatief aantrekkelijke vestigingslocaties

Uit Visie op Velsen 2025

Wat willen wij bereiken in 2016?

Velsen (IJmond) ontwikkelt zich als vestigingsplaats voor kennisintensieve,
technologische ondernemingen.

1
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Met wie willen wij dit doen?

beheerders en ontwikkelaars van bedrijfslocaties
toonaangevende bedrijven
ondernemersorganisaties
regionale partners in de Metropoolregio Amsterdam
onderwijsinstellingen
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partijen in de regio en gemeente. De uitvoering van deze marketing wordt ter hand
genomen. Met de relevante partners wordt een plan ontwikkeld – en stapsgewijs
uitgevoerd – voor een uitnodigend vestigingsklimaat en aantrekkelijke vestigingscondities
voor het ontwikkelen van de economische pijlers.

5. Een (internationaal) congres, festival of evenement aantrekken waarmee de
gemeente (regio) goed gepromoot kan worden.

4. Velsen (IJmond) lobbyt actief en doelgericht naar nieuwe (onderdelen van )
kennisinstituten.

3. De bestaande kennisinstituten blijven hier gevestigd en zien een duidelijke
meerwaarde van Velsen e.o.
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Velsen (IJmond) heeft een sterk netwerk met kennisinstituten op het gebied metaal,
offshore (olie-gas, windenergie op zee) en visserij. Alle wetenschappelijke kennisinstituten
hebben Velsen op het netvlies staan. Jaarlijks is er contact tussen kennisinstituten,
bedrijfsleven, lokale en regionale onderwijsinstellingen en de gemeente(n). Er is een
nauwe relatie met de kennisonderdelen van Tata.

2. De samenwerking heeft o.m. vorm gekregen in onderzoeks – en studieprojecten in
Velsen (IJmond).

Er is een netwerk van samenwerking tussen de kennis- en onderzoeksinstituten in
Amsterdam, Delft en Wageningen en de bedrijven in Velsen. Deze samenwerking leidt
onder meer tot zogeheten “proeftuinen”, waarin nieuwe technologieën uitgeprobeerd
en uitgetest worden in joint ventures.
Een aantal onderzoeksinstituten heeft deels een dependance in Velsen, deels hun
hoofdvestiging.
1. Tussen ondernemingen, relevante onderzoeksinstellingen en Velsen (IJmond) is een
netwerk ontstaan, gericht op uitwisseling van kennis en innovatie. De gemeente is
bereid waar nodig te faciliteren en te stimuleren

Uit Visie op Velsen 2025

Wat willen wij bereiken in 2016?

Ontwikkelen van netwerken met kennisinstituten
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Met wie willen wij dit doen?

Hoe gaan wij dit doen?

kennisinstituten (zoals WUR/Imares, TU Delft)
interessante bedrijven
nieuwe relevante instituten
regionale partners in Metropoolregio Amsterdam / provincie Noord-Holland / Randstad

In samenwerking met bedrijfsleven uitwerken welke evenementen en/of congressen
passen bij het profiel van de gemeente en gezamenlijk actief lobbyen om ze binnen te
halen (bijvoorbeeld met captains of industry en regeringsleiders).

Ad 5:

Ad 3 en 4:
Velsen (IJmond) weet welke plannen kennisinstituten hebben, wat hun wensen zijn over
vestigingsplaatsen en geeft aan hoe Velsen hieraan een bijdrage kan leveren. Dit
betekent een actieve acquisitie richting kennisinstituten, meedenken en een actieve
houding richting “Den Haag” en “Europa”.

(bespreekpunt o.a.: faciliteren met vestigingsvoorzieningen, zodat bedrijven willen
komen)

Met de relevante partners bevordert de gemeente - naar het voorbeeld van Brainport
Eindhoven – liaisons tussen bedrijfsleven en onderzoeksinstellingen, middels o.m. het
opbouwen en onderhouden van netwerken, de organisatie van kennistafels, van
uitwisselingsplatforms en van symposia.

Ad 1. en 2.
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Hoe gaan wij dit doen?

Wat willen wij bereiken in 2016?

Het hoger onderwijs heeft aangehaakt bij de nieuwe allianties tussen bedrijfsleven en
kennisinstellingen. Enkele specifieke opleidingen, met name op het gebied van
duurzame energieopwekking, zeebiologie, logistieke ICT en nautische technologie,
worden in Velsen aangeboden, zowel op VMBO- als op MBO-niveau en op HBO-niveau.

Uit de Visie op Velsen 2025

Ad 1 en 2
Aan verruiming van de instroom gaat vooraf de versterking van de aandacht voor
techniek, vakmanschap en innovatie in het basisonderwijs. Het voorbeeld van het zgn.
PET-project (Promotie Evenement Techniek) laat zien dat dit een doelgerichte inzet en
samenspel van ondernemingen, onderwijsinstellingen en overheid vraagt. Met de
12

Goed geschoolde inwoners versterkt de aantrekkelijkheid van Velsen, met name goede
technische opleidingen Voor (kennisintensieve) ondernemingen wordt het aantrekkelijker
om zich te vestigen in de IJmond.

1. De inzet is een sterkere samenwerking tussen ondernemingen en
onderwijsinstellingen, gericht op een ruime(re) instroom en succesvol(ler)
studieverloop in technisch en maritiem onderwijs, zodat voldoende jonge mensen
kiezen voor een carrière in technische en maritieme industrie en deze industrie
daarmee de gewenste slagkracht houdt.
2. De sterkere samenwerking is o.m. zichtbaar in gezamenlijke studie- en
stageprojecten. (Een sterke samenwerking zou op termijn evt. kunnen leiden tot
vestiging van dependances.)

Het gaat ook om het bieden van kansen op talentontwikkeling, gericht op
kennisontwikkeling en persoonlijke ontplooiing van kinderen en jeugdigen

Velsen profileert zich sterk op de technische sector, innovatief en kennisintensief werken
in haar aanbod op vervolgonderwijs.

Aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven: versterken van de positie van kwaliteit van
technisch onderwijs (m.n. op MBO-HBO niveau)

3

Met wie gaan wij dit doen?

**Mede invullen op basis van vervolgbesprekingen met de onderwijssector.

uitvoering van de Arbeidsmarktagenda 2012 – 2015 van het Platform Arbeidsmarkt
Onderwijs (PAO) IJmond verbetert de aansluiting tussen arbeidsmarkt en onderwijs.
Het Platform Onderwijsinfrastructuur – op initiatief van Tata Steel tot stand gekomen –
levert daaraan een belangwekkende bijdrage.
De uitwisseling van ervaringen en afstemming met partners in de Metropoolregio
Amsterdam / Noord-Holland brengt de doelen op dit vlak dichterbij.
Wij kijken tevens welke regionale kansen en mogelijkheden er zijn om (technisch en
ander) onderwijs in de regio te versterken, met het oog op de beoogde economische
ontwikkeling.
Ondernemingen en ondernemersorganisaties
Onderwijsinstellingen
IJmondgemeenten
Provincie Noord-Holland
partners in de Metropoolregio Amsterdam, o.a. het Platform Regionale Economische
Structuur (PRES) en de Amsterdam Economic Board
platform Arbeidsmarkt en Onderwijs
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Hoe gaan wij dit doen?
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Het R-net (Regionet) van hoogwaardige verbindingen tussen Beverwijk-VelserbroekHaarlem, IJmuiden-Beverwijk en IJmuiden-Amsterdam is gerealiseerd, waarbij reistijdgarantie kan worden gegeven, met een zo optimaal mogelijke doorstroming (in de spits).

De Hoogwaardig Openbaar Vervoer verbinding tussen IJmuiden en Haarlem is
gerealiseerd in 2015

Ad 2

Voor de bereikbaarheid van de regio is ook belang dat vrachtvervoer over water wordt
bevorderd.

Velsen werkt mee aan een Bereikbaarheidsvisie voor de IJmond en brengt dit in bij de
MIRT-onderhandelingen over de infrastructuur op het niveau van de Metropoolregio
Amsterdam.

Ad 1

4. waar mogelijk hoogwaardige fietsinfrastructuur, om het gebruik van de fiets (op de
korte afstand) te bevorderen

3. doorstroming op weginfrastructuur

2. kwalitatief hoogwaardig openbaar vervoer, o.a. Hoogwaardige Openbaar
Vervoer verbinding IJmuiden-Haarlem is gerealiseerd en het R-net (regio-net) is
verder ontwikkeld

1. een regionaal bereikbaarheidsbeleid

Snelle en slimme verbindingen oost-west (met Schiphol en met Amsterdam)
Snel openbaar vervoer naar forensengebieden
Uitgebreid glasvezelnetwerk

Visie op Velsen

Wat willen wij bereiken in 2012 – 2016?

Verbeteren van de bereikbaarheid met andere (kennis-) centra
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Met wie willen wij dit doen?

regionale verbinding Beverwijk-Velsen-Noord- Driehuis-Santpoort-Noord-Haarlem

-

IJmond bereikbaar
Provincie Noord-Holland
Rijkswaterstaat
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Behouden en waar mogelijk uitbouwen van de combinatie van openbaar vervoer en
fiets (o.a. OV-fiets bij alle stations en bij Fast Ferry) en bevorderen van de combinatie van
fietsen en recreatie.

fietsvoorzieningen in IJmuiden, Santpoort-Noord en Driehuis, gekoppeld aan de
aanleg van de HOV-verbinding

-

Hoogwaardige fietsroutes, waardoor snel en comfortabel fietsen mogelijk wordt.
Maatregelen zijn o.a. :

Ad 4

De doorstroming op wegen voor (vracht-)vervoer bevorderen door diverse lokale
doorstromingsmaatregelen. Op het niveau van de Metropoolregio Amsterdam brengt
Velsen verbeteringen in voor het regionale en nationale netwerk, teneinde de
bereikbaarheid van Velsen te verbeteren.

Ad 3

In de nieuwe aanbesteding van het openbaar vervoer (2013-2014) brengt Velsen de
beoogde kwaliteiten van het openbaar vervoer in.

De Fast Flying Ferry verzorgt de snelle verbinding tussen Velsen en Amsterdam-Centraal,
comfortabel en met een frequentie zodanig dat het aantrekkelijk is om vaak met deze
ferry te gaan.

Gestreefd wordt naar een dusdanige frequentie dat het steeds aantrekkelijker wordt om
het openbaar vervoer te gebruiken.

Hoe gaan wij dit doen?

Ad 1
-

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wind- en watersport stimuleren en faciliteren door goede voorzieningen op het
strand te realiseren, de zonering in stand te houden en er meer ruimte voor te

IJmuiden is verder ontwikkeld en gepromoot als avontuurlijke kustplaats
IJmuiden als dynamische havenplaats meer koppelen aan toerisme en promotie
Ruimte voor het ontwikkelen van een kusteducatiecentrum
Een groei van het zakelijk toerisme in de gemeente Velsen
Beter inspelen op de cruise en ferry passagiers
Het aantal verblijfsaccommodaties is toegenomen
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In 2025 is IJmuiden aan Zee de avontuurlijke kustplaats van Amsterdam/ Amsterdam aan
Zee.
Het profiel van IJmuiden als dynamische haven en avontuurlijke kustplaats is versterkt en
verder ontwikkeld met het haven- en sluizengebied aan de ene kant en het strand aan
de andere kant als stevige trekkers.
Er zijn vele verschillende mogelijkheden om te overnachten op bijzondere locaties en
nabij het strand, zo is de kustvisie gerealiseerd.
Velsen heeft vele parels die verspreid liggen over de gehele gemeente. In 2025 zijn de
verschillende aantrekkelijke locaties goed met elkaar verbonden.
Het zakelijke toerisme is gegroeid. In IJmuiden en Spaanwoude vinden internationale
evenementen, festivals en congressen plaats. IJmuiden heeft in 2025 een nieuw
innovatiemuseum.

Visie op Velsen

Wat willen wij bereiken in 2012 – 2016?

Bevorderen van (zakelijk) toerisme en recreatie

5

Gemeenten in regio
Openbaar vervoerbedrijven
Zeehaven IJmuiden
Bedrijfsleven

-

-

-

Ad4
-

Ad3
-

Ad 2
-

-

-

-
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In samenwerking met het bedrijfsleven wordt Velsen gepromoot als aantrekkelijke
locatie voor de zakelijke markt dichtbij Schiphol en Amsterdam.
Er wordt onderzocht welke evenementen en congressen er van 2013 tot 2016
gehouden worden en welke goed zouden passen bij het profiel (kennisrijk,
duurzaam) van IJmuiden. Vervolgens gezamenlijke lobby om deze binnen te
halen.
Er wordt gestimuleerd dat zakelijk bezoek meer wordt gecombineerd met
toeristische bezoek.
Er wordt beter ingespeeld op de zakelijke bezoekers die nu al een bezoek brengen

Binnen het realiseren van de kustvisie is ruimte voor het ontwikkelen van een
kusteducatiecentrum (met mogelijk ook een relatie naar kennisrijk werken)
waarbinnen o.a. het Pieter Vermeulen Museum en Natuurmonumenten een plek
krijgen. Een businessplan wordt opgesteld; (co)financiers worden gevonden om
het plan mogelijk te maken

De dynamische haven wordt gepromoot als aantrekkelijk toeristisch gebied.
De Halkade is verder ontwikkeld tot aantrekkelijke visboulevard.
IJmuiden wordt meer gepromoot in relatie tot vis, er wordt bekeken hoe dit nog
meer gekoppeld kan worden aan bestaande of nieuwe evenementen.

bieden in het bestemmingsplan.
Nationale en liefst ook internationale wind- en watersportevenementen worden
gestimuleerd
Kustvisie: er zijn marktpartijen gevonden voor de realisatie van
vakantieappartementen en “all weather voorzieningen”
Doorgaan met marketing en promotie van IJmuiden aan Zee in de regio Groot
Amsterdam

Met wie willen wij dit doen?

Bij het actualiseren van de bestemmingsplannen wordt ruimte geboden voor het
realiseren van verblijfsaccommodaties , met name ook op bijzondere locaties
Er wordt ingezet op nieuwe toeristische verblijfsaccommodaties aan de kust, als
eerste fase van de Kustvisie, en op het stimuleren van bed and breakfast locaties
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In samenwerking maatschappelijke instanties en bedrijfsleven IJmuiden promoten
als cruisedestinatie
Meer inspelen op cruise- en ferryvaart waardoor IJmuiden een aantrekkelijke
plaats is geworden voor deze doelgroep; b.v. door speciale arrangementen te
ontwikkelen en de bezienswaardigheden onder de aandacht van de passagiers
te brengen

Horeca Nederland
Ondernemersvereniging IJmuiden aan Zee
Toeristische ondernemers
Zeehaven IJmuiden
MKB
DFDS
Nationaal Park Zuid-Kennemerland
Recreatiegebied Spaarnwoude

-

Ad6
-

-

Ad5
-

-

aan de gemeente.
Er wordt meer ruimte geboden aan het realiseren van
overnachtingsmogelijkheden en nieuwe initiatieven worden goed begeleid.

Stedelijk IJmuiden en dorpse kernen

WONEN
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Met wie willen wij dit doen?

Hoe gaan wij dit doen?

Woningcorporaties
Instellingen op het gebied van landschap en groen
20

IJmuiden als submetropool van allure, met uitbreiding van de woonruimte
Andere woonkernen behouden het eigen dorps karakter. Groei van het aantal inwoners;
een deel van de groei komt op conto van kenniswerkers, expats en studenten. De
groene gebieden tussen de kernen en de Kennemerduinen zijn het domein van de
recreërende, vaste inwoners van Velsen
1. in de Structuurvisie van Velsen staan nadere afspraken over de ontwikkeling van
wonen in de kernen van Velsen (in relatie tot het ontwikkelen van de
kennisgerichte bedrijvigheid)
2. er zijn 500 tot 800 woningen toegevoegd aan de woningvoorraad
3. het project Grote Buitendijk / Hofgeest is in ontwikkeling
4. er is beleid geformuleerd over volledige openstelling van de woningmarkt en het
daarbij behorende woningverdeelsysteem is ingevoerd
5. marketing en promotie campagnes voor het wonen in Velsen / IJmuiden zijn
uitgevoerd in de Metropoolregio Amsterdam, mede gericht op de
aantrekkingskracht voor kenniswerkers en jonge gezinnen
6. er is onderzoek uitgevoerd naar de kansen voor vestiging van jongeren in Velsen
in combinatie met (nieuwe) onderwijsinstellingen / het opzetten van nieuwe
bedrijvigheid. Met name in IJmuiden zijn hiervoor mogelijkheden
7. er vindt ondersteuning / stimulering plaats van initiatieven voor verduurzaming
van de bestaande woningvoorraad
8. de groene gebieden tussen de kernen zijn behouden en er is voor ieder gebied
invulling aangeduid welke kwaliteiten behouden / ontwikkeld moeten worden
alsmede welke functies een gebied kan hebben
*** Mede invullen op basis van vervolgbesprekingen met partijen op het gebied van
wonen

Visie op Velsen

Wat willen wij bereiken in 2012 – 2016?

Goed wonen in Velsen, incl. groen

6

MKB
…..
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Hoe gaan wij dit doen?

*** mede invullen o.b.v. vervolgbesprekingen met partijen op het gebied van wonen en
voorzieningen
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5. op basis van onderzoek is er zicht of er nieuwe mogelijkheden zijn van wonen langs
het Noordzeekanaal, in combinatie met recreatie

4. de Kustvisie is uitvoeringsgereed (woningbouw, ontwikkelen van toeristische en
recreatieve voorzieningen), waarbij is bepaald wat de rol van de gemeente en
van andere partijen kan zijn

3. de bouwprojecten Stadspark, Oud-IJmuiden en Masterplan Zeewijk zijn afgerond

2. er is een plan voor de kwaliteitsontwikkeling van het centrum van IJmuiden, wat zo
mogelijk al deels in uitvoering is gebracht (winkels, wonen, horeca)

1. in de Structuurvisie zijn de voorwaarden opgenomen voor een ontwikkeling van
IJmuiden, o.a. nieuwe woonmilieus (een meer metropolitaan woonmilieu, met
voorzieningen die aantrekkelijk zijn voor huidige en voor nieuwe inwoners, zoals
jonge kenniswerkers als inzet), nieuwe stedenbouwkundige invulling centrum
(dynamisch, compacter, attractief, gezellig), aanpassen / geschikt maken van
woningen aan de eisen van deze tijd, alsmede een visie op groei van het aantal
inwoners. Dit alles met een beeld over stapsgewijze ontwikkeling en vernieuwing
van IJmuiden in de komende decennia als rode draad.

IJmuiden submetropool van allure met groei o.a. bij strand, haven en langs
Noordzeekanaal
Nieuwe doelgroepen: expats/kenniswerkers, studenten, jonge gezinnen . IJmuiden is als
centrum voorzien van voorzieningen, winkeltjes, café’s, etc en is aantrekkelijk voor
funshoppen

Visie op Velsen

Wat willen wij bereiken in 2012 – 2016?

Ontwikkeling van IJmuiden, incl.detailhandel en horeca

7.

Bewoners
MKB
Woningcorporaties / Ontwikkelaars
….

voor jonge gezinnen, expats en
studenten

aantrekkelijk voor inwoners van Velsen
én

LEVEN

Met wie willen wij dit doen?
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Wat willen wij bereiken in 2012 – 2016?

De sociale cohesie hier is groot; mensen kennen elkaar, de wijken organiseren
gezamenlijk activiteiten, het verenigingsleven bloeit, vrijwilligers zijn redelijk makkelijk te
vinden.

Visie op Velsen

3. de gemeente bevordert dat de bestaande basisscholen uitgroeien tot brede
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2. er zijn budgetten beschikbaar voor lokale initiatieven voor leefbaarheid en voor
aanpassing van de openbare ruimte, in samenspraak met bewoners en bedrijven

1. er is beleid is geformuleerd om in alle kernen een op de specifieke kern
toegeschreven aantrekkelijk leefklimaat te behouden danwel te realiseren.

Binnen Velsen zelf is sociale veiligheid nauwelijks echt een item. Door de hoge graad van
arbeidsparticipatie en een goed toekomstperspectief van de jeugd is er sociale rust.

Voor de dagelijkse boodschappen kan men in de kernen goed terecht. Wil men meer,
dan is IJmuiden de aangewezen plek.

Door de instroom van nieuwe jonge gezinnen is het leerlingenaantal gegroeid, zodat
iedere kern over eigen basisonderwijs beschikt. Waar mogelijk is dit geclusterd met
kinderopvang, sportvoorzieningen en gezondheids-, zorg- en welzijnscentra.

Alle voorzieningen zijn in en rond IJmuiden gevestigd, juist ook door een instroom van
kenniswerkers en studenten is er een bloei mogelijk van voorzieningen. Voorzieningen in
de andere kernen beperken zich tot basisvoorzieningen.

De gemeente stimuleert betrokkenheid van de inwoners door regelmatig te overleggen
met bewonersgroepen en belangengroepen. De gemeente realiseert zich dat een vitale
gemeente gebaat is bij een vitale woongemeenschap met een goede sociale cohesie.

Goede voorzieningen en aangename leefbaarheid

8.

Woningcorporaties

Met wie willen wij dit doen?

Bewoners

MKB

**Mede invullen op basis van vervolgbesprekingen partijen op het gebied van wonen,
winkels en andere voorzieningen.

Hoe gaan wij dit doen?

4. er zijn zes brede basisscholen gerealiseerd

basisscholen
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De sportvoorzieningen zijn ten opzichte van 2011 volledig multifunctioneel. Niet alleen de
sportclubs vinden hier hun honk, ook voor wie niet georganiseerd wil sporten of wie
recreatief bezig wil zijn bieden de sportvoorzieningen letterlijk en figuurlijk alle ruimte.

Visie op Velsen

1.

Hoe gaan wij dit doen?
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De leefomgeving wordt zo ingericht dat lopen en fietsen als logisch en makkelijk wordt ervaren en daardoor
toeneemt, al blijft dit uiteraard de keuze van iedere bewoner zelf. Dit vraagt een langdurige aanpak,
gekoppeld aan de meerjarenplanningen voor de herinrichting van de openbare ruimte (op deze manier

direkte leefomgeving zo inrichten dat bewegen “automatisch” gebeurt:

2.

meer bewegen en sporten: bevorderen van sporten in de wijk in het kader van het uitvoeren van het lokale
gezondheidsbeleid 2012 – 2015

een bijdrage leveren aan het gezond leven en ouder worden voor de inwoners van Velsen, onafhankelijk
van de sociaal-economische status.

Wat willen wij bereiken in 2012 – 2016?

Commerciële sportscholen hebben zich gevestigd in voornamelijk IJmuiden en in VelsenZuid/Driehuis.

Het strand wordt volledig uitgenut en is een populaire plek voor ontspanning voor
degenen die even aan de stad willen ontvluchten, zowel voor zonnebaders en gezinnen
als voor de actieve beoefenaars van wind- en watersport.

Goede gezondheid, incl. bewegen en sport

9.

Met wie willen wij dit doen?
Sportverenigingen

Scholen

Alle sportaccommodaties zijn toegankelijk voor mensen met een beperking.

- nieuwe gymzalen in Velsen-Noord, Santpoort-Zuid en in Driehuis

- sporthal Zeewijk e.o.

- sportpark Rooswijk (2013)

De volgende sportvoorzieningen zijn in 2016 multifunctioneel voor georganiseerde én
voor ongeorganiseerde sport:.

4.
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Betere gezondheid voor mensen met een lage Sociaal Economische Status:de activiteiten en interventies
die in Velsen worden uitgevoerd (met speerpunten bewegen, alcohol en roken) om een gezonde leefstijl te
bevorderen, worden vooral daar uitgevoerd waar de meeste mensen met een lage SES wonen. Dat
betekent dat er vooral aandacht is voor uitvoering in de wijken in IJmuiden en Velsen Noord. Voor 20122016 wordt daarom in eerste instantie naar deze wijken gekeken.

3.

Het bevorderen van lopen en fietsen sluit ook aan op het beleid voor verbetering van de luchtkwaliteit.

wordt efficiënt omgegaan met schaarse financiële middelen). Voor de jeugd gaat het o.a. om makkelijk
fietsen / wandelen naar school en (sport-) clubs.

Wat willen wij bereiken in 2012 – 2016?

De cultuursector heeft de krachten gebundeld.

Visie op Velsen

1. Voor het leefklimaat belangrijke voorzieningen als theater, bibliotheek (vooral als
centrale ontmoetingsplek) en kunstencentrum zijn in stand gehouden, met de
focus op IJmuiden. Zij werken al dan niet samen in regionale
samenwerkingsverbanden om het niveau van de dienstverlening in stand te
houden
2. De culturele instellingen werken nauw samen om elkaar te versterken
3. De mogelijkheden voor het realiseren van (tijdelijke) broedplaatsen
(kunstenaarsateliers) zijn benut, bijvoorbeeld bij de vernieuwingen binnen

Tenslotte werken gemeente, culturele instellingen en scholen samen op het gebied van
cultuureducatie. Een creatieve samenleving is een sociaal en economisch sterke
samenleving, zo is het credo.
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De theaters bieden gezamenlijk een eigentijds en zeer gevarieerd aanbod aan de
(tijdelijke) inwoners van Velsen. Met de theaters van Haarlem en Amsterdam zijn
afspraken over de programmering gemaakt. Spaarnwoude is de plek waar veel festivals
worden gehouden.

Er is een groot museum ontstaan uit de voormalige musea van Velsen, waar de historie
op het gebied van industrie en haven te zien is, maar vooral ook innovatie op het gebied
van luchtkwaliteit, duurzaamheid en maritiem ecologisch onderzoek. Dit museum biedt
een interactief programma in nauwe samenwerking met de industrie en kennisinstituten
die binnen Velsen actief zijn.

Aantrekkelijke kunst en cultuur

10

Bewoners

Instellingen op het gebied van kunst en cultuur

Met wie willen wij dit doen?
Bedrijfsleven

Bij het bereiken van de resultaten is de inzet van de (grote) culturele instellingen
essentieel. Partijen werken met elkaar voor de inzet van kunst en cultuur in relatie tot
Kennisrijk Werken in Velsen.
**Mede invullen op basis van vervolgbesprekingen partijen op het gebied van kunst en
cultuur.

Hoe gaan wij dit doen?
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IJmuiden, zodat het voor mensen aantrekkelijk blijft / wordt om in Velsen te wonen
4. Er zijn initiatieven ondersteund op het gebied van kunst en cultuur, zodat dit het
leef- en woonklimaat in Velsen bevordert voor de huidige inwoners van Velsen én
voor nieuwe (jonge) kenniswerkers. Daarmee krijgt Velsen een aantrekkelijker
vestigingsmilieu, in combinatie met de ontwikkeling / vernieuwing van IJmuiden

