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van Maart 2001 t/m November 2001, 27 studiepunten
Onderzoek voor de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen,
onderzoek naar de mogelijkheden voor de verbetering van de
organisatie om de leefbaarheid in het landelijk gebied te
verbeteren.
van September 2002 t/m Februari 2003, 26 studiepunten
Meeloopstage gevolgd bij AmerAdviseurs RO te Amersfoort.
van Maart 2003 t/m Augustus 2003, 18 studiepunten
Onderzoek naar de mogelijkheden voor het gebruik van
regionale identiteit in de ruimtelijke planvorming.

Werkervaring sinds de studie:
Vanaf oktober 2003 t/m september 2007 heb ik als planoloog bij AmerAdviseurs RO
te Amersfoort gewerkt. Dit bureau stelt bestemmingsplannen op en verzorgt de
planbegeleiding. Het bureau is voornamelijk actief in de provincie Utrecht en
Gelderland. Gedurende de laatste twee jaren was ik daar projectleider,
verantwoordelijk voor het opstellen en begeleiden van bestemmingsplannen
buitengebied. Voorbeelden daarvan zijn de plannen buitengebied voor de gemeente
Woerden en Bunnik. Daarnaast werd ik als planoloog ingezet voor het opstellen van
bestemmingsplannen stedelijk gebied, onder meer in Gorinchem en Leusden.
Ten slotte was ik mede verantwoordelijk voor de implementatie van de nieuwe Wro
in de bestemmingsplannen, inclusief de noodzakelijke digitalisering en
standaardisering ervan.
Vanaf 1 oktober 2007 was ik werkzaam als planoloog in de gemeente Winterswijk. Ik
ben daar verantwoordelijk voor de advisering ten aanzien van het ruimtelijk beleid.
De aandacht ging met name uit naar het landgoederenbeleid, het hergebruikbeleid
in het buitengebied als het opstellen van de nieuwe structuurvisie ivm de nieuwe
Wro. Daarnaast ben ik teamcoördinator van het team Nationaal Landschap. Dat
team is verantwoordelijk voor het positioneren van de gemeente als nationaal
landschap, omdat het totale grondgebied als zodanig is aangewezen.
Sinds 1 maart 2009 ben ik Strategisch Adviseur Ruimtelijke Ordening en teamleider
bij de gemeente Wijk bij Duurstede. De advisering aan het college van B&W
varieerde van politieke tot inhoudelijke vraagstukken.
Bij die functie hoort ook de teamleiding, waaronder het beoordelen van
ResultaatGerichte Afspraken (RGA’s), coaching van teamleden en het houden van
voortgangsgesprekken. In die rol ben ik ook verantwoordelijk voor het onderhouden
van relaties met partners in de gemeente en andere overheden.
2010-heden: wethouder en 1e locoburgemeester namens D66 Wageningen.
 2010-2014: ruimtelijke ordening, openbare werken, verkeer en
volkshuisvesting (inclusief grondzaken);
 2014-heden: financiën, openbare werken, participatie en economie
Hobbies/vrijetijdsbesteding:
Sinds 2002 ben ik actief voor D66 en de jongerenafdeling JongeDemocraten in
verschillende functies. In 2006 ben ik verkozen als fractievoorzitter van een
tweemansfractie in Wageningen.
 2002-2006: Wagenings Commissielid ‘Kennisstad en Economie’
 2002-2003: Bestuurslid D66 Barneveld, Ede en Wageningen
 2003-2004: Contactpersoon JongeDemocraten Wageningen
 2004-2005: Landelijk bestuurslid (secretaris Promotie) van de
JongeDemocraten
 2006, 2010 & 2014: lijsttrekker D66 Wageningen
 2006-2010: fractievoorzitter D66 Wageningen
 2010 & 2014: informateur en formateur van het college van B&W in
Wageningen
 2011-mei 2014: secretaris D66 Gelderland
 mei 2014- heden: voorzitter D66 Gelderland
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Tevens interesse in de (vaderlandse) geschiedenis, fietsen, economie/monetair
beleid, auto's, reizen en sociologie (hobbymatig).

Verdere vaardigheden:
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In bezit van rijbewijs B
Vaardig met digitale systemen en software

