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Atrivé wil haar opdrachtgevers in de gemeentemarkt graag voorzien van actuele en praktische informatie. 

Voor steeds meer uiteenlopende vragen op het terrein van wonen en het sociaal domein worden wij 

benaderd. Daarom brengt Atrivé voortaan een aparte nieuwsbrief uit specifiek voor gemeenten; met 

projecten die wij in de gemeentelijke markt uitvoeren . En ook met ontwikkelingen en nieuws op het vlak van 

wonen, duurzaamheid, sociaal domein en organisatieontwikkeling. 

Vorige week dinsdag vond het Tweede Kamer debat over het klimaatakkoord plaats. Dit bracht geen 

verandering in de eis dat gemeenten vóór 2021 hun transitievisie warmte gereed moeten hebben. 

Regelmatig wordt Atrivé daarbij om advies gevraagd (zoals in Koggenland en in de Achterhoek): voor het 

helpen opstellen van de transitievisie, of voor projectmanagement of het participatietraject om de eerste 

wijken van het aardgas af te helpen. In deze nieuwsbrief gaan de eerste twee artikelen over projecten die 

anticiperen op het klimaatakkoord. Mooie inspiratie voor uw eigen gemeente. 

Klik hier voor informatie over uw nieuwsbriefabonnement  

   

 

Atrivé werkt mee aan bouwstenen voor de Omgevingswet 

 

Programmamanagement duurzaamheid in Koggenland  

 

 

https://atrive.us14.list-manage.com/track/click?u=eded279bafec022bdb680fd08&id=45b41d4ab6&e=4dff7b61c8


In gemeente Koggenland (NH) is Aleida Verheus sinds december aan de slag als interim-

programmamanager duurzaamheid. Er komt enorm veel op gemeenten af dat een plek moet gaan krijgen in 

het fysieke domein, zoals de energietransitie, klimaatadaptatie en de Omgevingswet. Als één van de 

bouwstenen voor de Omgevingswet wordt een programma Duurzaamheid uitgewerkt dat meer omvat dan 

alleen het -urgente en belangrijke- energietransitievraagstuk.  

Lees meer  

   

 

Langer thuis en energietransitie 

 

Blog over koppelkansen in de wijk; langer thuis en energietransitie 

 

 

Iedereen wil goed wonen in zijn of haar eigen woonomgeving en daarop zelf zo veel mogelijk de regie 

houden. Goed wonen betekent voor mensen veelal: een fijn huis in een veilige buurt, waar ze zich thuis 

voelen, met mensen en voorzieningen waar ze op terug kunnen vallen. Zaken als veilig, duurzaam, mooi, 

comfortabel, gezond en passend bij verschillende levensfases en zorgbehoeften, hebben er direct mee te 

maken. Een ware uitdaging voor gemeenten, woningcorporaties, marktpartijen, maatschappelijke partners 

en zorgpartners. 

Lees meer  

   

 

Atrivé ondersteunt versnelling woningbouw Regio Westfriesland 

 

Westfriese gemeenten gaan met marktpartijen en corporaties aan de slag 

 

https://atrive.us14.list-manage.com/track/click?u=eded279bafec022bdb680fd08&id=780cb88d08&e=4dff7b61c8
https://atrive.us14.list-manage.com/track/click?u=eded279bafec022bdb680fd08&id=ac4f9ad1ee&e=4dff7b61c8


 

De afgelopen twee jaar zijn er in Noord-Holland 12.000 woningen minder gebouwd dan waar behoefte aan 

is. Het bestaande woningtekort is daardoor verder opgelopen. In de periode 2017-2020 wordt slechts 80% 

van de woningbehoefte door harde plannen gedekt. Westfriesland heeft, samen met andere Noord-

Hollandse gemeenten, een propositie gedaan voor 40.000 extra woningen vóór 2040. Maar hoe reëel is 

dat? En hoe moeten ze te werk gaan? 

Lees meer  

   

 

Participatie 

 

Op weg naar een samenlevingsagenda in de gemeente Houten 

 

 

In de gemeente Houten is er onder burgers en organisaties een grote betrokkenheid bij het wel en wee in de 

gemeente. Dat werd ook bevestigd bij een onlangs gehouden burgertop, waar inwoners betrokken werden 

bij het coalitieakkoord. Nu streeft de gemeente Houten naar het creëren van een samenlevingsagenda. 

Maar hoe doe je dat? Atrivé-adviseur Janine Boers begeleidt de gemeente in dit proces. 

Lees meer  

   

 

Werken maar niet wonen in de Kop van Noord-Holland 

Behoefte aan inzicht vanuit ruimtelijk-economisch programma ‘De Kop Werkt’ 

 

https://atrive.us14.list-manage.com/track/click?u=eded279bafec022bdb680fd08&id=9c27df507c&e=4dff7b61c8
https://atrive.us14.list-manage.com/track/click?u=eded279bafec022bdb680fd08&id=fb3303edb9&e=4dff7b61c8


 

De gemeente Hollands Kroon wil investeren in werkgelegenheid, economie en mobiliteit. De gemeente wil 

zowel een aantrekkelijke woon- als werkgemeente worden. Maar een deel van de huidige werknemers 

woont niet in de gemeente. Gemeente Hollands Kroon heeft Atrivé gevraagd te onderzoeken hoe dat komt 

en hoe werknemers zouden kunnen worden verleid om naar Hollands Kroon te verhuizen. 

Lees meer  

   

 

De toegevoegde waarde van een gemeentelijke woonadviseur  

Gemeente Veenendaal biedt hulp bij levensloopbestendig maken van je 

woning 

 

 

In Veenendaal reikt de gemeente actief de hand aan bewoners, om hen te helpen bij het 

levensloopbestendig maken van de woning. Mensen wíllen wel anticiperen op hun woontoekomst, maar de 

barrières zijn voor hen soms te hoog. Er zijn middelen om de barrières te slechten, zoals de Blijverslening. 

Atrivé leverde een woonadviseur, die bewoners helpt een weg te zoeken bij het levensloopbestendig maken 

van hun woning. 

Lees meer  

   

 

 

Enkele recente projecten qua 

advies, energie en onderzoek 

 

Enkele recente detacheringen 

https://atrive.us14.list-manage.com/track/click?u=eded279bafec022bdb680fd08&id=a370afd283&e=4dff7b61c8
https://atrive.us14.list-manage.com/track/click?u=eded279bafec022bdb680fd08&id=fb989a02c8&e=4dff7b61c8


Woonvisie Uden 

Woonvisie Landerd 

Sociaal domein Beverwijk 

Sociaal domein Hoorn 

Onderzoek integrale aanpak Achterhoek 

Woningmarktonderzoek Schagen 

Regionaal onderzoek werkenden Kop van 

Noord-Holland 

 

 

 

 

Meijerijstad 

Koggenland 

 

 

Lees hier meer over onze detacheringen bij 

overheidsinstanties 
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