
Wilfried de Jong (1961) is sinds 2013 werkzaam bij de Gemeente Bellingwedde (nu de 

Gemeente Westerwolde) in Oost Groningen. Hij is daar als project-leider verantwoordelijk 

voor de grote (intergemeentelijke) projecten, waarbij duurzaamheid en participatie van 

burgers, instellingen en bedrijven uitgangspunt vormt. Enkele van de projecten, die hij 

onder zijn hoede heeft, zijn:  
~ de implementatie van de nieuwe Omgevingswet en de opstelling van een Omgevingsvisie voor 

Westerwolde;  

~ lokaal woon- en leefbaarheidsplan door het stimuleren en faciliteren van de dorpen om hun eigen 

dorpsvisies op te stellen;  

~ de realisatie van het dorpsplein Bellingwolde; 

~ de verbouw van het Dorpshuis Wedde 

Ook heeft hij inhoudelijke bijdragen geleverd aan b.v. woonvisie, aanleg glasvezelnetwerk, rotte 

kiezenbeleid, visie duurzaamheid. 

 

Daarnaast is hij sinds 2014 (plaatsvervangend) raadslid voor D66 in de gemeenteraad 

van Assen, waar hij verantwoordelijk voor de thema’s: duurzaamheid, burgerparticipatie, 

cultuur, omgevingswet, milieu, energie, groen/grijs en internationale betrekkingen. 

 

Voordat hij in dienst trad bij de Gemeente Bellingwedde had hij lange tijd gewerkt als 

adviseur,  
~ eerst bij Bugel/Hajema (1988-1996); als planoloog verantwoordelijk voor bestemmingsplannen, 

structuurvisies etc.;  

~ daarna bij Oranjewoud BV (1996-1999); als adviseur ruimtelijke ordening betrokken bij oa 

inrichting bedrijventerrein Oldenzaal, opheffen overwegen voor ProRail tussen Meppel en Assen, en 

het aspect woningbouw in de MER Groningen; en als voorzitter van de werkgroep Duurzaamheid; 

~ en bij de Grontmij BV (1999-2010); projectleider bij o.a. de ontwikkeling Leek Oostindie 

(realisatie 1100 woningen); herontwikkeling centrumgebied IJlst; centrumplan Siddeburen; 

herontwikkeling Rijksgebouwen Kemkensberg Groningen; en natuurontwikkeling Dwingelderveld 

(verantwoordelijk voor alle onderzoeken vanuit ecologie, water, archeologie en landschappelijke 

inrichting ten behoeve van herinrichting Dwingelderveld als Natura 2000 gebied, waarbij naast 

natuurontwikkeling ook een waterbergingsfunctie gerealiseerd moest worden. Dit in overleg met 

gemeente Westerveld, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, provincie Drenthe en Waterschap 

Reest en Wieden)  

~ en tenslotte voor zijn eigen Planologisch Adviesbureau de Jong (2010-2013): projectmanager 

Holwert Zuid; Molenakkers Dalen; structuurvisie, cultuur-historische inventarisatie en 

bestemmingsplan buitengebied Coevorden; ook was hij adviseur landbouwbeleid gemeente Ommen 

(m.n. het aftasten juridische mogelijkheden beperken grootschalige landbouw in de gemeente 

Ommen) 

 

Wilfried de Jong heeft na een propedeuse Natuurkunde gekozen voor de studie Sociale 

Geografie aan de RU Groningen, en heeft in het vervolg daarop vele cursussen gevolgd, 

waaronder: 
~ Inzicht in Invloed (Zuidema, 2015) 

~ Samenwerken in Procesmanagement (OIO, 2009 - 2010); Verdere verdieping aspecten die 

samenhangen met procesmanagement en onderzoek naar draagvlak en mogelijkheden voor 

realisatie van gewenste ontwikkelingen 

~ Planeconomie (Grontmij 2009) 

~ Nieuwe Wet ruimtelijke ordening (V2P 2008) 

Gevolgen van de invoering van de nieuwe wet ruimtelijke ordening op de werkwijze van 

gemeenten op het gebied van ruimtelijke ordening en grondexploitaties.  

~ Projectmanagement (Grontmij Overduin &Vergouwen, 2004) 

verdere verdieping projectmanagement ten behoeve van de zwaardere projecten met betrekking 

tot beheersing, motivatie deelnemers en communicatie naar betrokkenen 

~ Competenties in ontwikkeling (Grontmij, de Kunst van Anders 2001-2003); 2-jarige opleiding 

voor verdere professionalisering en verdieping t.b.v. advisering en leiding geven 

 


