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De voorzitter leidt het onderwerp kort in. Vervolgens inventariseert hij of er iemand gebruik wil
maken van de rondvraag. Dit is niet het geval.
Voor vanavond hebben zich twee insprekers gemeld, namelijk de heer Diederiks namens de SV
Terrasvogels en de heer Spierenburg namens VV IJmuiden.
De heer Diederiks is voorzitter van SV Terrasvogels, afdeling voetbal. Hij heeft een verzoek
gedaan om kunstgras en licht zijn verzoek toe.
De heer Spierenburg spreekt namens VV IJmuiden. Ook hij zou graag een kunstgrasveld voor
zijn vereniging willen hebben. Wellicht kan dit samen met DKV. Ook is hij een groot voorstander
van fusies. Dit zou geïnitieerd moeten worden vanuit de gemeente; daar ligt de bal. Met de
juiste plannen zouden stappen gemaakt kunnen worden. Bijvoorbeeld op sportpark
Schoonenberg zijn er voldoende mogelijkheden om daar wat te doen.
De heer Bouwmeester van BMC merkt op dat er nu zes thema’s voorliggen. Er is een Integrale
sessie geweest met meerdere beleidsadviseurs van de gemeente om te zien wat voor
ontwikkelingen er op ons af komen. Aan de hand hiervan is een filmpje gemaakt. Dit filmpje
wordt getoond aan de aanwezigen.
Dan is het woord aan de fractiewoordvoerders.
De heer Bart van de LGV fractie vindt buitensport erg belangrijk. Hij doet de suggestie om een
of meerdere Calisthenics parken te realiseren in Velsen. Een mogelijkheid hiervoor is het veldje
bij het Felisenum.
Mevrouw Eggermont van de CDA fractie vindt dat verenigingen zelf met ideeën moeten komen
en het niet door de gemeente moeten laten bedenken. Zij vraagt hoe en wanneer de
verenigingen worden geïnformeerd om input te geven voor de agenda. Wat betreft gymzalen,
waarom de Dolfijnzaal en de Kennemerzaal vervangen door nieuwbouw. Schrap een van deze
gymzalen en vervang deze niet. Er is namelijk een terugloop van binnensport. Zet de twee
kunstgrasvelden voor VV IJmuiden en SV Terrasvogels bovenaan aan de lijst. De afgelopen
periode Is veel geïnvesteerd in zaal accommodatie. Investeer voor de nieuwe agenda in de
buitensport. De zes thema’s zijn goed weergegeven.
De heer Smeets van de fractie van D66V vindt dat je moet focussen op hoe je de mensen
bereikt die nu niet tot de sporters behoren. Gehandicapten moeten meer aandacht krijgen in
deze nota. Maak ook een link met het sociaal domein. Graag wat doelstellingen erin opnemen..
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Mevrouw Waljaard van de fractie van de ChristenUnie vindt dat er vooral burgers erbij
betrokken moeten worden. De fractie is een groot voorstander van duurzaamheid. De burger
moet hierop attent gemaakt worden; op een plek waar veel gesport wordt; dit daar promoten. Zij
is enthousiast over het plan om van de openbare plekken ontmoetingsplekken te maken.
De heer Hageman van de VVD fractie vindt het jammer dat het zo lang duurde voordat er met
een nieuwe nota gekomen is, de oude nota liep namelijk al in 2015 af. De gemeente zou meer
de regie mogen nemen.
De heer Tijl van de fractie van Velsen Lokaal vindt dat verenigingen met elkaar in gesprek
moeten gaan, maar daarnaast moet ook de gemeente met ze in gesprek. De gemeente moet
de regie nemen. Velsen Lokaal zou graag het speelplan erin mee willen nemen; koppel het aan
de nota voor de sportaccommodaties. De wetgeving sociaal domein maakt het ook mogelijk om
voor de wat ouderen onder ons, ook daar partijen bij elkaar (bijvoorbeeld verzorgingstehuizen)
brengen.
Mevrouw Havik van de PvdA fractie vindt de thema’s in de agenda prima. Inhoudelijk een
aanvullende suggestie, namelijk dat breedtesport er soms voor kan zorgen dat er ook prestaties
mogelijk zijn. Prestatievoorzieningen kunnen dan nodig zijn. De gemeente heeft er belang bij
dat er beweging komt, overleg daarom tijdig met verenigingen. Maak helder wat de plannen
worden. Sportparken moeten zo veel mogelijk openbaar toegankelijk zijn, maar hoe ga je dat
beveiligen?
De heer Buist van de SP fractie merkt bij thema 2 op, dat een lidmaatschap ook toegankelijk
zijn voor mensen met laag inkomen, die echter net buiten de regelingen vallen. Welke
mogelijkheden zijn er om ook die mensen aan het sporten te krijgen. Wat betreft zwemsport is
er eerder een brief gestuurd over de hoge toegangsprijzen, zijn er nog concrete zaken gebeurd
naar aanleiding van de brief?
Dan is tot slot het woord aan wethouder Baerveldt. Zij constateert dat de fracties zich aardig
herkennen in het filmpje. Er is ook veel geïnvesteerd in buitensport. Met deze nota moeten we
ook ambitieus zijn. Wat betreft de gymzalen, de gemeente heeft de plicht om binnen een
bepaalde straal gymzalen voor scholen te hebben. Er wordt gekeken naar een goed en efficiënt
gebruik van deze gymzalen. Wat betreft fusies moet je heel erg voorzichtig zijn. Elke club heeft
zijn eigen cultuur. Het blijft een mix, waar wij kunnen faciliteren. De waarheid ligt ergens in het
midden. Bij Schoonenberg moet hier nog eens goed naar gekeken worden. We doen het nu
best goed, er zijn negen doelstellingen behaald. Velsen heeft breedtesport en geen topsport.
Het plan van de heer Bart is een leuk idee, maar we moeten wel kritisch kijken of hier nog wel
voldoende animo voor is.
De voorzitter concludeert dat dit onderwerp voldoende behandeld is. De nota komt in de loop
van dit jaar weer terug naar de raad.
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