
      

De stadsbouwmeester van Tiel adviseert het gemeentebestuur over welstand bij aanvragen om 
omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). 
Op verzoek van de gemeente denkt de stadsbouwmeester mee over ruimtelijke plannen als het gaat om 
welstand, cultuurhistorie en stedenbouw indien en zover een en ander wezenlijke gevolgen heeft voor de 
ruimtelijke en visuele kwaliteit van het stadsbeeld. De stadsbouwmeester werkt hierbij nauw samen met 
de gemeentelijke stedenbouwkundige.  
De stadsbouwmeester is tevens lid van de Monumentencommissie Tiel waardoor een integrale 
advisering over welstand en monumenten is gewaarborgd. 
 
Wegens beëindiging van de zittingstermijn zoeken wij per 1 april 2018 een nieuwe: 
 

       Stadsbouwmeester  

Profiel Stadsbouwmeester  

- Heeft minimaal vijf jaar relevante werkervaring op het gebied van architectuur 
- Heeft kennis van en affiniteit met cultuurhistorie, stedenbouw en landschapsarchitectuur 
- Heeft een visie op de kwaliteit van het bouwen in de bestaande stad 
- Beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden, is een bruggenbouwer, gericht 

op het bereiken van consensus en heeft een uitstekend gevoel voor maatschappelijke en 
bestuurlijke verhoudingen 

- Is in staat om goede, vruchtbare relaties op te bouwen en te onderhouden met de bij de 
grote Tielse projecten betrokken marktpartijen, ambtelijke organisatie en 
gemeentebestuur  

- Is onafhankelijk van lokale politiek, het gemeentelijke bestuur, de ambtelijke 
organisatie en van belanghebbende partijen bij de te bespreken plannen  

- Is in staat om tegenstellingen tussen gemeente en marktpartijen, tussen sectorale 
belangen en tussen verschillende aspecten en schaalniveaus van een stedelijk project te 
overbruggen 

- Beschikt over adequate adviesvaardigheden 
- Is bereid de gemeente binnen een half jaar goed te leren kennen, communiceert 

helder en overtuigend en kan vaktermen begrijpelijk maken voor leken 
- Onze stadsbouwmeester is flexibel in het uitvoeren van de werkzaamheden.  
- Is op de hoogte van wettelijke kaders en in staat om juridisch draagkrachtige adviezen op 

te stellen.  

Benoemingsvoorwaarden 
Voor de stadsbouwmeester is een benoemingsomvang van gemiddeld 20 uur per maand voorzien. 
Benoeming in eerste instantie voor twee jaar, met mogelijke verlenging voor maximaal  
nog vier jaar. Het honorarium bedraagt € 80,00 per uur, excl. BTW en reiskosten..  

Sollicitatieprocedure 
De gesprekken met de sollicitatiecommissie vinden plaats op 9 maart 2018 
 
Informatie  
Voor meer informatie over deze functie, kunt u contact opnemen met Willem Rikken, 
Seniorbeleidsadviseur Bouwen/projectleider invoering Omgevingswet van het team Regie op Ruimte 
bereikbaar op telefoonnummer 06-26088380 of per e-mail: wrikken@tiel.nl. 
Bent u geïnteresseerd, mail dan uw sollicitatiebrief met CV voor 26 februari 2018 naar: 
Het College van Burgemeester & Wethouders van Tiel t.a.v. mevrouw M. Koopmans,  
E-mail: mkoopmans@tiel.nl 


