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Beste inwoner,
In november 2018 zijn we gestart met ‘Samen doen!’. Samen met burgemeester Laurens de Graaf riep ik u op om deel
te nemen aan de klankbordgroep ‘Samen doen!’. De groep is – in wisselende samenstelling - vier keer bij elkaar
gekomen en is aan de slag gegaan met veel verschillende onderwerpen. De laatste bijeenkomst was op
11 april jl. Hierna zijn we aan de slag gegaan met het concept beleidsplan. Daarna volgde een radiostilte. Die had te
maken met het feit dat we er financieel minder positief voor staan dan toen we begonnen met ‘Samen Doen!’.
Voor het komende jaar hebben we daarom een beleidsarme begroting; er is onvoldoende structureel geld voor nieuw
beleid. De periode rond de zomer kenmerkte zich dan ook door een zoektocht hoe we verder gaan met ‘Samen Doen!’
De uitkomst van deze zoektocht is dat, anders dan eerder gedacht, we in een ander tempo en op een andere manier
met elkaar aan de slag gaan. In plaats van een van tevoren uitgewerkte uitvoeringsagenda sluiten we aan bij
natuurlijke momenten. Voorbeelden hiervan zijn inkooptrajecten, inwonersinitiatieven of nieuwe taken die naar de
gemeente toekomen. Deze werkwijze is verwerkt in het beleidsplan dat op 3 december a.s. in de
commissievergadering wordt besproken. Op 17 december 2019 neemt de raad een besluit over het beleidsplan.
In het eerste kwartaal van 2020 nodigen wij u uit. Om bij te praten over het door de raad vastgestelde beleidsplan en
te bespreken hoe we aan de slag gaan met de uitvoering.
In deze nieuwsbrief informeren we u ook over een ‘wisseling van de wacht’. Een aantal bekende gezichten heeft een
nieuwe uitdaging buiten onze gemeente gevonden en nieuwe collega’s hebben inmiddels hun plek overgenomen.
Wij stellen daarom Giliam Roolant, Lidewij Verhoeven en Shalandra Hitipeuw graag aan u voor!
Zoals u merkt, gaan we nog steeds Samen Doen! Daarom nodig ik u uit om te komen met waardevolle initiatieven
vanuit de Lopikse samenleving. Mag ik weer op u rekenen?
Johan van Everdingen
Wethouder Sociale Zaken

Even voorstellen: Giliam Roolant, Lidewij Verhoeven en Shalandra Hitipeuw
Op de afdeling Beleid, Strategie en Projecten zijn drie nieuwe medewerkers begonnen. Per 1 september 2019 heeft Giliam Roolant het stokje
overgenomen van André van Nieuwpoort als Afdelingshoofd. Lidewij Verhoeven is op 1 oktober 2019 in dienst getreden als Senior
beleidsmedewerker Sociaal Domein. Op 4 november jl. is Shalandra Hitipeuw gestart als junior beleidsmedewerker Sociaal Domein.

Giliam Roolant
Afdelingshoofd Strategie, Beleid en
Projecten
“De afgelopen 22 jaar heb ik als
leidinggevende gewerkt in het ruimtelijke en
deels sociale domein bij onder meer
gemeenten zoals Nijmegen en het
Waterschap.
Heel bewust ben ik gaan werken bij een
kleine(re) gemeente met een groot
buitengebied, korte lijnen en veel ruimte en
verantwoordelijkheid voor medewerkers.
Ik zie er naar uit om slagvaardig, integraal en
met passie te mogen werken aan de
ambities & opgaven, ontwikkelthema’s en
(regionale) samenwerking. Graag leer ik het
gebied, de inwoners, rijke cultuurhistorie,
natuur en projecten goed kennen.”
Vlnr: Lidewij Verhoeven, Giliam Roolant en Shalandra Hitipeuw

Lidewij Verhoeven
Senior beleidsadviseur Sociaal Domein
Portefeuille Jeugd

Shalandra Hitipeuw
Junior beleidsmedewerker
Sociaal Domein - Wmo

“Sinds 1 oktober jl. ben ik gestart als
beleidsadviseur Jeugd bij de gemeente
Lopik.

“Op 4 november jl. ben ik gestart als Jr.
beleidsmedewerker.

Hiervoor heb ik gewerkt bij de Raad voor
de Kinderbescherming, bij de Provincie
Utrecht (als beleidsadviseur Jeugd), bij
een welzijnsorganisatie in Utrecht en de
afgelopen 6 jaar bij Humanitas als
coördinator Begeleide Omgangsregeling
(BOR) in Gelderland.
Na jarenlang in de uitvoering te hebben
gewerkt, is dit voor mij weer een nieuwe
uitdaging. Zowel de functie als de manier
van werken in Lopik, lokaal en
(boven)regionaal, spreekt mij erg aan.
Ik kijk erg uit elkaar beter te leren en
hoop u op korte termijn te ontmoeten!”

Ik word het nieuwe aanspreekpunt op het
gebied van de Wmo. De komende tijd
ondersteun ik het Sociaal Domein en houd
ik mij onder andere bezig met die
maatschappelijke opgaven in de
samenleving.
In de gemeenten waar ik hiervoor heb
gewerkt, heb ik veel kennis en kunde
opgedaan binnen een dynamische
omgeving. Ik heb diverse taken volbracht
in het kader van de Wmo, Onderwijs,
Kinderopvang en Jeugd.
Ik kijk er dan ook naar uit om mijn
vaardigheden binnen de gemeente Lopik
toe te passen. Samen met mijn nieuwe
collega’s, de inwoners en andere
betrokkenen, wil ik de maatschappelijke
opgaven in netwerkverband agenderen,
project,- en beleidsmatig ondersteunen
en waar mogelijk oplossen.
Ik kijk uit naar onze kennismaking.”
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weer afmelden.
Voor meer informatie of deelname, kunt u contact opnemen met ‘Samen doen!’ door een e-mailbericht te sturen naar samendoen@lopik.nl of te bellen naar
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