Algemene beschouwingen 2021
Dank u wel voorzitter,
Allereerst onze dank aan de ambtenaren voor deze begroting. Er is heel
wat werk in gaan zitten. Maar dan worden we wel gepresenteerd met een
sluitende begroting. Daar is de VVD Velsen trots op. Zij het dat wij er van
uit gaan dat het geld dat door Den Haag is toegezegd ook onze kant op
komt. Daarmee kunnen wij instemmen met de begroting en de
investeringen in de 7 speerpunten. Zij het dat we wat amendementen
hebben meegetekend, maar daar komen we zometeen op!
Dan een terugblik. Over de afgelopen jaren hebben we een hoop gedaan en
meegemaakt. We hebben ons allemaal steeds opnieuw moeten aanpassen
aan corona en dat heeft sommige groepen hard geraakt, zoals de sport
verenigingen, de zorg, de cultuur sector en de horeca. We zijn blij dat we
voor een paar van die groepen wat konden betekenen en gaan betekenen.
Want ondanks de lastige financiële situatie waar we de afgelopen jaren
mee te maken hebben gehad heeft de VVD Velsen toch veel kunnen
bereiken!
We hebben vele B.I.Z. vastgesteld, waar allerlei ondernemers nu de
voordelen van ondervinden. We hebben gezien hoe de lokale economie
geweldig gestimuleerd werd tijdens corona tijd door IkKoopLokaal en
Citymarketing. We zijn blij dat we daar mee door gaan komend jaar!
De VVD Velsen heeft zich ingezet om de woningbouw vlot te trekken en
genoeg woningen te bouwen. Mooi dat er binnenkort na jaren looptijd een
hoop woningen gebouwd gaan worden in Velserbroek! Goed dat we daar
ook aandacht konden vragen om rugbyclub de Smugglers mee te late
verhuizen met voetbalvereniging VSV.
Er moet echter nog steeds veel gebeuren op het gebied van woningbouw!
Wij willen snel duidelijkheid over Kustdurp IJmuiden aan Zee! Die 1100
woningen zijn hard nodig, dus dit project kan niet nog jaren stil liggen.
Verder bij woningbouw en bij onze bestaande woningen is de VVD scherp
geweest en blijven wij scherp op het afsluiten of niet meer aansluiten op
het gasnet en alles wat met de energietransitie te maken heeft, zodat
Velsenaren geen hogere kosten op hun dak krijgen!

Inwoners kunnen dan ook net wat geruster slapen in Velsen wetende dat er
geen windmolens dichterbij dan 6oo meter bij hun woning worden
geplaatst. Waar de VVD zich hard voor heeft gemaakt. Extra belangrijk
gegeven het nieuws wat recent uit de universiteit van Twente is gekomen.
Zij zetten vraagtekens bij de rapportages van het RIVM over windmolens.
Des te beter dus dat we in Velsen voorzichtig zijn wat windmolens betreft
en dat is dus niet alleen goed voor ons uitzicht.
Waar we wel aandacht voor willen vragen zijn de ondernemers in het
binnenduinrand gebied. De VVD Velsen heeft tegen het
ontwikkelperspectief binnenduinrand gestemd en recent is duidelijk
geworden waarom we er –terecht- kritisch op zijn. Boeren, ondernemers
en paardenhouderijen dreigen nu de dupe te worden en te verdwijnen. Hier
moeten wij als gemeente voor gaan staan en ons best doen om onze
ondernemers, boeren en paardenhouderrijen te behouden!
We zijn ook blij dat we na jaren eindelijk gestopt zijn met geld steken in
de dure hobby om een klimaatmuseum, BRAK, aan de kust van IJmuiden
te bouwen. Dat heeft bijna een miljoen gekost! Gemeenschapsgeld moet
niet in bodemloze putten belanden.
Want als we nu vooruit kijken zijn we ontzettend blij dat de lokale lasten
een klein stukje dalen volgend jaar! Het is wel een pijn puntje van de
afgelopen jaren dat we de belasting op bedrijfspanden hebben moeten
verhogen. Als er komende jaren financieel meer ruimte is willen we daar
op terug komen. Ook nu is er na jaren weer een beetje financiële ruimte.
Goed dat we dat gebruiken om onder andere de verhoging van de tarieven
voor sportverenigingen uit te stellen nadat die zo zwaar geraakt zijn door
corona.
Als laatste heeft de VVD een middels een motie opgeroepen om de
soepelere regels voor terrassen waar iedereen zo van kon genieten tijdens
corona permanent te maken. We willen dat het college dat voorstel deze
periode nog kan voorleggen aan de raad. Dan kunnen we deze
raadsperiode toch afsluiten met een positief punt uit de corona crisis en
gaat de VVD Velsen samen met u positief de volgende raadsperiode in!
Waar we ons weer volle bak voor Velsen gaan inzetten!

