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Politiek aan het woord: Velsen Lokaal
Velsen Lokaal is de grootste loka-
le politieke partij in de gemeente 
Velsen en is met 5 zetels net zo 
groot als PvdA en VVD. De partij 
is ooit ontstaan uit het samengaan 
van Velsen Vooruit en Velsen 2000 
en heeft turbulente jaren gekend. 
Inmiddels is de partij met een des-
kundige fractie en sterk bestuur 
niet meer weg te denken uit de lo-
kale politiek.

Velsen Lokaal maakt momenteel 
geen deel uit van de coalitie, welke 
gevormd wordt door PvdA, VVD, 
CDA, D66 Velsen en Groen Links. 
‘Uiteraard streven we in 2014 naar 
een sterke positie in een dan nieuw 
te vormen coalitie’, aldus Marianne 
Vos, die als fractieleider de par-
tij politiek inhoudelijk leidt. ‘We 
doen echter al het werk samen bin-
nen een goed georganiseerd team, 
waarbij we nadrukkelijk niet kiezen 
voor het al te strak opsplitsen van 
deskundigheden”.

Alle fractieleden moeten zo breed 
mogelijk inzetbaar zijn. Dat vergt 
veel leeswerk van complexe stuk-
ken over zeer uiteenlopende zaken. 
Onze fractie doet dat zeer nauwge-
zet en is dan ook altijd goed voor-
bereid op de vergaderingen aan 
het Plein ’45.’ Daarnaast is de partij 
vaak aanwezig bij bijeenkomsten, 
evenementen, lezingen en congres-
sen in de regio om daarmee zo goed 
mogelijk op de hoogte te zijn wat er 
leeft onder inwoners, ondernemers 
en maatschappelijke organisaties. 
Velsen Lokaal streeft een liberaal/
sociale politieke agenda na en kan 
derhalve goed samenwerken met 
partijen binnen en buiten de coali-
tie.

In de afgelopen twee jaar heeft 

Velsen Lokaal veel gedaan aan de 
verbetering van de beeldvorming 
van de lokale politiek. Met een ac-
tief bestuur is twee jaar geleden ge-
start met een nieuwe website, die 
onlangs op vele details werd ver-
nieuwd. De integratie van sociale 
media mogelijkheden laat inmid-
dels veelbelovende resultaten, net 
zoals de volledig geautomatiseerde 
maandelijkse nieuwsbrief. 

De vorm van de lokale politiek is 
minstens net zo belangrijk als de in-
houd. Peter Luit, voorzitter van het 
bestuur: ‘Politiek moet toegankelijk 
zijn voor alle belanghebbenden, dus 
de burgers die wonen en/of wer-
ken in onze gemeente. Wij zorgen 
als het ware voor een vertaalslag 
van vaak te complexe ambtelijke 
stukken, voorzien van onze stand-
punten in heldere taal. Wij streven 
ernaar dat onze kiezers bij ons de 
duidelijkheid krijgen die ze ver-
wachten. Natuurlijk is het onmoge-
lijk in de verhoudingen van coalitie 
en oppositie alles vooral te krijgen, 

waar je naar streeft. Daar moet je 
duidelijk in zijn en ook zeggen wat 
dus niet is gelukt.’ Luit is ook dui-
delijk over het feit dat je je mening 
moet kunnen bijstellen aan de hand 
van gewijzigde situaties. Vooral bij 
langdurige complexe trajecten moet 
dat mogelijk zijn, zoals bijvoorbeeld 
het winkelcentrum van IJmuiden.

In de komende 2 jaar zal Velsen 
Lokaal haar streven naar een rol 
in de coalitie natuurlijk verder blij-
ven ontwikkelen. Marianne Vos: 
‘Politiek kent verschillende kanten 
en daarbinnen spelen onderlinge 
verhoudingen natuurlijk een rol. 
Politiek is samenwerken binnen 
de tegenstellingen. Per onderwerp 
kan dat resulteren in verrassende 
posities, die lang niet altijd wor-
den begrepen, vooral niet als je als 
inwoner de TV eens aanzet en een 
willekeurig politiek debat volgt. 
Daarom gaan we in de komende 
periode vaker de straat op om onze 
positie in duidelijke taal te verwoor-
den.’ Zie ook www.velsenlokaal.nl.


