
GEMEENTE SMALLINGERLAND (55.895 inwoners 1-1-2022) 
Gauke Boelensstraat 2, 9203 RM Drachten  
Postbus 10.000, 9200 HA Drachten 
Telefoon 0512 - 581234 / Fax 0512 - 581400 
E-mail: gemeente@smallingerland.nl 
Internet: www.smallingerland.nl 

 

 

 

Burgemeester dhr. J. Rijpstra (VVD) 
Openbare orde en veiligheid, informatieveiligheid/privacy/algemene verordening, gegevensbescherming, 
Basisregistratie Personen (BRP), Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en Basiskaart Grootschalige 
Topografie (BGT), voorlichting, communicatie en internationale betrekkingen, personeel en organisatie, 
inwoners centraal en open bestuursstijl, samenwerking raad/college, zorgvuldig proces bezwaar- en 
klachtafhandeling, juridische kwaliteitszorg, kwaliteit burgerparticipatie 
e-mail: j.rijpstra@smallingerland.nl  
Secretaresse: mw. Trijntje van den Bosch (0512 581209)  

Wethouder Robin Hartogh Heys van de Lier (CDA) 
Ruimtelijke ordening (inclusief omgevingsplannen), economische zaken (economische ontwikkeling, acquisitie, 
vestigingsklimaat en werkgelegenheid), bestuurlijke samenwerking (ook in relatie tot economische 
onderwerpen: regio, F4, provincie Fryslân, en innovatiecluster Drachten), samenwerkingsagenda en 
investeringsagenda met provincie Fryslân, grondzaken, wonen, eerste locoburgemeester 
e-mail: r.hartogh.heys@smallingerland.nl 
Secretaresse: mw. Suzanna Zeldenthuis (0512 581627) 
 
Wethouder Pieter (P.D.) van der Zwan (ChristenUnie) 
Sociaal domein (WMO, jeugd, participatiewet, WSW), armoedebeleid, lokaal welzijn- en gezondheidsbeleid, 
onderwijs (inclusief samenwerking O3), sport, tweede locoburgemeester 
e-mail: p.van.der.zwan@smallingerland.nl 
Secretaresse: mw. Froukje Hof (0512 581326) 
 
Wethouder Maria le Roy (GroenLinks en FNP) 
Duurzaamheid (ook klimaatadaptatie, circulaire economie en milieu), Fries taalbeleid, kunst, cultuur en 
erfgoed, verkeer en vervoer, fysieke leefomgeving (inclusief water en riolering), vergunningen, toezicht en 
handhaving, derde locoburgemeester 
e-mail: m.le.roy@smallingerland.nl 
Secretaresse: mw. Evy Vecht (0512 581173) 
 
Wethouder Sipke Hoekstra (VVD) 
Financiën, bedrijfsvoering, control, verbijzonderde interne controle, inkoop en aanbesteding, programma 
GOED, strategische samenwerking (inclusief Citymarketing en Open Drachten), recreatie en toerisme, ICT, 
informatiebeleid en datagedreven werken, vierde locoburgemeester 
e-mail: s.hoekstra@smallingerland.nl 
Secretaresse: mw. Evy Vecht  (0512 581173) 
 
Gemeentesecretaris/algemeen directeur: dhr. S. van der Berg  
e-mail: directiesecretariaat@smallingerland.nl   
Secretaresse: mw. Jolanda Strikwerda (0512 581208) 
 
Griffier : dhr. G.J. Fokkema (0512 581575) 
e-mail : g.fokkema@smallingerland.nl  
 
Adjunct griffier: mw. J. Stienstra (0512 581568)  
e-mail: j.stienstra@smallingerland.nl   
 
Kabinetszaken: 
Sylvia Boonstra-Westra (06 11283134) 
Kabinetszaken@smallingerland.nl 
  
Emailadres voor alle secretaresses: bestuurssecretariaat@smallingerland.nl 
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