De gemeente Lopik ligt in het Groene Hart en telt ruim 14.000 inwoners, verspreid over
negen kernen. De rivier de Lek, het weidse groene landschap en de dorpse kleinschaligheid
bieden een aantrekkelijk woonklimaat, rust en ruimte.
Zó werkt het in Lopik
Het is goed werken voor de inwoners, organisaties en bedrijven in Lopik. Samen met
ongeveer 100 collega’s laten we ons elke dag inspireren door de wensen en ontwikkelingen
in onze gemeente. In Lopik hebben we een proactieve houding, met als uitgangspunt het
behouden en verbeteren van ruimtelijke kwaliteit. Onze informele organisatie kenmerkt zich
door korte lijnen, medewerkers die veel verantwoordelijkheid dragen en invloed kunnen
uitoefenen.
Wij dagen je uit om hieraan mee te werken en te laten zien wat jij op dit gebied in je mars
hebt. Je denkt actief mee met nieuwe initiatieven en ontwikkelingen. Daarbij ben je goed op
de hoogte van wat er in de samenleving leeft. Als dit je aanspreekt dan ben je misschien wel
geschikt als:

Beleidsmedewerker Ruimtelijke ontwikkeling
(36 uur)

Binnen de afdeling Beleid, strategie & projecten, werkt het team ruimtelijke ontwikkeling aan
de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. Bepalend hierbij is de nota LopikMEerwaard. Dit
beleid is de reden dat wij door het ministerie van I&W zijn aangemerkt als experiment voor
het opstellen van een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte voor ons landelijk gebied.
Het verbeteren van de kwaliteit heeft dus een bijzondere plek in ons ruimtelijk beleid.
Wat doe je?
Je beoordeelt ruimtelijke initiatieven op wenselijkheid en toegevoegde waarde. Je begeleidt
deze initiatieven van planvoorbereiding tot uitvoering. Je bent op zoek naar creatieve
oplossingen, geeft alternatieven aan, gericht op het verbeteren van de leefbaarheid en de
ruimtelijke kwaliteit in de gemeente. Je onderhoudt contacten met initiatiefnemers en
stakeholders en zorgt voor een goede afstemming van ruimtelijke ontwikkelingen in de
organisatie.
Wie ben je?
Je bent in het bezit van een relevante HBO opleiding (bij voorkeur planologie) én hebt
ervaring met ruimtelijke ontwikkeling. Je bent op verschillende beleidsterreinen breed
georiënteerd en in staat om buiten jouw eigen taakveld waarde toe te voegen.
Daarnaast ben je vooral creatief, in- en extern klantgericht en besluitvaardig. Je bent
enthousiasmerend naar collega’s en inwoners voor wat betreft uitnodigingsplanologie.
Je bent omgevingsbewust en hebt gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen.
Tot slot beschik je over goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden.
Salaris en arbeidsvoorwaarden:
 Het salaris bedraagt, afhankelijk van kennis en ervaring, maximaal € 4.225,- bruto per
maand (aanloopschaal 9, functieschaal 10, salarispeil 1 januari 2018) op basis van
een 36-urige werkweek.
 Naast je salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB) van 17,05%, welke je
iedere maand vrij kunt besteden aan de beschikbare doelen passend bij jouw
persoonlijke wensen. Denk aan: uitbetaling, extra verlofuren of opleidingskosten.
 De aanstelling in algemene dienst is voor één jaar, met vooruitzicht op een vast
dienstverband bij gebleken geschiktheid.



Wij kennen prima opleidingsfaciliteiten, flexibele arbeidstijden en een actieve
personeelsvereniging.

Informatie en sollicitatie:
Interesse in deze vacature? Informatie over de gemeente vind je op de website www.lopik.nl.
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Giliam Roolant
(afdelingshoofd Strategie, Beleid en Projecten) of Marianne van Schaik (medewerkster
Beleid Ruimte) , tel. 0348-559955. Je schriftelijke sollicitatie kun je voor 4 oktober 2019
sturen aan het college van burgemeester en wethouders van Lopik, Postbus 50, 3410 CB
Lopik, bij voorkeur per e-mail: gemeente@lopik.nl met als onderwerp: sollicitatie
Beleidsmedewerker RO.

Geen acquisitie

