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Progressief Westerveld heeft Wilfried de Jong voorgedragen 
als wethouderskandidaat voor het nieuwe college van B&W. 
“Met Wilfried de Jong krijgen we een capabele bestuurder met 
veel ervaring in en kennis van de lokale overheid, met name in 
plattelandsgemeenten. Zowel van buiten als extern adviseur, 
als van binnen als werknemer bij de gemeente en als (plv) 
raadslid. Wilfried de Jong studeerde sociale geografie aan de 
Rijksuni-versiteit Groningen. Hij startte zijn loopbaan als 
planoloog bij stedenbouwkundig adviesbureau BugelHajema 

en kreeg door zijn werk als projectleider en leidinggevende bij ingenieursbureau’s Oranjewoud en 
Grontmij ook de technische kanten van de inrichting van de openbare ruimte in zijn vingers. Sinds 
vijf jaar werkt hij als projectmanager bij de OostGroningse gemeente Westerwolde, met als 
belangrijke aandachtsgebieden de omgevingswet en bewonersparticipatie. Tevens was hij hier 
voorzitter van de bijzondere OR in de aanloop naar de herindeling. Hij staat bekend als een 
verbinder, in staat partijen bij elkaar te brengen én te houden. Met zijn ervaring als adviseur voor 
diverse gemeenten, als (plv) raadslid en als proces- en projectmanager binnen de gemeente kent 
hij de dynamiek van de gemeentewereld van binnen en van buiten. 

Progressief Westerveld is niet over een nacht ijs gegaan met het selecteren van een 
wethouderskandidaat. Vanaf eind 2017 is er een open en zeer zorgvuldige procedure gevolgd. Een 
speciale wethouderscommissie, bestaande uit vertegenwoordigers van de lokale afdelingen van 
Groen Links, D66 en Progressief Westerveld, heeft met in totaal 5 kandidaten gesprekken gevoerd. 
Alle kandidaten waren van een hoog niveau doch unaniem werd gekozen voor De Jong. “Wilfried 
de Jong bleek uit alles de beste kandidaat voor het wethouderschap en het is bijzonder fijn dat hij 
goed bekend is met Westerveld”, aldus fractievoorzitter Anke Oosterhuis: “Vanuit zijn werk is hij 
in het verleden bij diverse projecten binnen de gemeente betrokken geweest, zoals de herinrichting 
van het Dwingelderveld en de uitbreiding van Astron”. Met De Jong als wethouder wil Progressief 
Westerveld keihard werken aan een duurzaam, op kwaliteit van leven gericht Westerveld. 

Nu het coalitieakkoord gereed is, weet de Jong waar hij voor gaat: een grote inzet op de 
energietransitie, de invoering van de omgevingswet en milieuvriendelijke landbouw worden 
belangrijke onderwerpen, waar veel te winnen is.  

Met de raadsleden, burgemeester en de wethouderskandidaten van Gemeentebelangen en 
DSSW/SW heeft De Jong reeds kennis gemaakt. “Die gesprekken voelen als een erg warm welkom. 
Er zijn verschillen maar het enthousiasme is groot, net als de bereidheid tot samenwerken. We 
kijken er naar uit om met het nieuwe college van start te gaan en ik zie de samenwerking dan ook 
met veel plezier en vertrouwen tegemoet. En te zijner tijd verhuizen naar Westerveld zie ik eerder 
als ‘mogen’ dan als ‘moeten’, dus als het past met mijn privé-situatie, gaan we serieus op zoek”, 
aldus Wilfried de Jong. 

 
 


