
Nieuwsbrief Trivire juni 2020

Beste lezer(es), 
 
Inmiddels bevinden we ons alweer ruim twee maanden in een bijzondere tijd door de coronacrisis. 
Een tijd waarin u wellicht zorgen heeft om de gezondheid van uzelf en die van uw dierbaren. Maar 
ook een tijd waarin alles even niet meer zo vanzelfsprekend is als voorheen. Juist nu doen wij  
ons best om onze huurders zo goed mogelijk van dienst te blijven zijn. Door onze werkprocessen 
aan te passen aan de richtlijnen van de RIVM, maar meer nog door samen met hen, en onze  
maatschappelijke partners, naar oplossingen te zoeken voor de problemen die corona met zich 
meebrengt. Wij willen juist nu van betekenis zijn voor diegenen die ons het hardste nodig hebben. 
 
Voor nu wens ik u, mede namens al onze medewerkers, nog veel sterkte in coronatijd. 
 
 
Tinka van Rood,  
directeur/bestuurder Trivire 
 

in fVolg ons:



Wij zijn er voor u! 

 
Wij kunnen ons goed voorstellen dat dit voor u geen 
makkelijke tijd is vanwege corona. Wellicht heeft u 
zorg over uw gezondheid of die van uw dierbaren. Ook 
kan de coronacrisis tot gevolg hebben dat u even niet 
meer weet hoe u de rekeningen moet betalen. Dat 
geldt misschien ook wel voor onze huurders als het 
gaat om het betalen van de huur aan ons. En dat kan 
veel onrust geven. 
 
Om onze huurders tegemoet te komen, heeft Trivire al 
eerder besloten de jaarlijkse huurprijsaanpassing met 
een maand uit te stellen. Maar wij beseffen ons ook dat 
dit wellicht niet voldoende is. Daarom willen wij onze 
huurders laten weten dat zij zich geen zorgen hoeven 
te maken over de huurbetaling aan ons. Want juist nu 
zijn wij er voor hen! 
 
Wij helpen graag  
Bent u een huurder van Trivire en maakt u zich vanwege 
corona zorgen over de huurbetaling? Schroom dan niet 
en neemt u vandaag nog contact met ons op. Onze me-
dewerkers kijken graag samen met u hoe wij u kunnen 
helpen. Samen zoeken we naar een passende oplossing. 
 
Onze medewerkers zitten op werkdagen van 8.30 tot 
16.30 uur voor u klaar achter de telefoon. Zij zijn te be- 
reiken via telefoon nummer 078 633 16 00. Ook kunt u 
een contactformulier invullen op onze website of mailen 
naar wonen@trivire.nl. Met elkaar komen we er vast en 
zeker uit! 

Bekijk onze  
resultaten van 
2019! 

 
Onze resultaten van 2019 staan online! Hier kunt u 
alles lezen over onze activiteiten, inspanningen en  
projecten van het afgelopen jaar. 
 
Ieder jaar maken we bij Trivire een officieel en populair 
jaarverslag. Hierin leggen we verantwoording af over 
datgene dat we in het afgelopen jaar allemaal hebben 
gedaan.  
 
Populair jaarverslag 
Ons populaire jaarverslag is eigenlijk een prettig lees-
bare versie van het officiële jaarverslag. In de vorm van 
een website vertellen we u alles over onze activiteiten, 
inspanningen en projecten die een bijdrage hebben  
geleverd aan de vijf kernopgaven uit on ondernemings-
plan. Samen met een hoofdstuk over de organisatie 
kunt u teruglezen wat we op elk terrein hebben ge-
daan. Bij elkaar geeft het een goed beeld van 2019. 
Een jaar waarin veel is gebeurd. Bekijk op  
https://trivire-jaarverslag.nl/trivire-resultaten-2019/  onze 
resultaten van 2019! 
 



 
 Huurprijsaanpassing 2020  
Vorige week viel bij u de brief rondom de jaarlijkse 
huuraanpassing weer op de mat. Normaal gesproken 
gebeurt dit altijd voor 1 mei, maar vanwege de  
coronacrisis hebben besloten om de huurprijs- 
aanpassing dit jaar met een maand uit te stellen. 
Graag vertellen wij u wat dit jaar onze overwegingen 
zijn geweest rondom de huurprijsaanpassing en 
vindt u op onze website de nodige aanvullende  
informatie. 
 
Wij zijn er voor u! 
Op het moment dat u de brief van de huurprijsaanpas-
sing ontvangt, bevinden we ons midden in de corona- 
crisis. Een moeilijke tijd waarin u wellicht zorgen heeft 
over uw gezond¬heid of die van uw dierbaren. Ook kan 
de coronacrisis tot gevolg hebben dat u even niet meer 
weet hoe u de rekeningen moet betalen. Dat geldt mis-
schien ook wel voor het betalen van de huur aan ons.  
En dat kan veel onrust geven. Om u tegemoet te komen 
heeft Trivire daarom al eerder besloten de huurprijsaan-
passing met een maand uit te stellen. Dat betekent dat 
uw nieuwe huurprijs in gaat op 1 augustus 2020 in plaats 
van 1 juli 2020. Maar wij beseffen ons ook dat dit wellicht 
niet voldoende is. Daarom zijn wij er juist nu voor u!  
 
Maakt u zich vanwege corona zorgen over de huurbeta-
ling? Schroom dan niet en neemt u vandaag nog contact 
met ons op. Onze medewerkers kijken graag samen met 
u hoe wij u kunnen helpen. Samen zoeken we naar een 
passende oplossing. Onze medewerkers zijn te bereiken 
via telefoon nummer 078 633 16 00. Ook kunt u een  
contactformulier invullen op onze website of mailen naar 
wonen@trivire.nl. Met elkaar komen we er vast en zeker 
uit! 
 
Betaalbare en rechtvaardige huren 
Betaalbaar wonen en een huurprijs die past bij de porte-
monnee van u als bewoner: dat vinden we bij Trivire  
belangrijk. En dan niet alleen op het moment dat u bij 
ons een woning gaat huren, maar juist ook gedurende  
de gehele periode dat u van ons huurt. Daarom heeft  
Trivire net als vorig jaar, in goed overleg met de Huurders 
Participatieraad Trivire, gekozen voor een beperkte  
aanpassing van de huurprijzen. 
 
De meeste huurprijzen stijgen minder dan de inflatie van 
2,6%. Daarnaast worden de huurprijzen van een groep 
woningen bevroren. En bij een kleine groep huurders  
met een hoog inkomen, wordt de huurprijs juist meer  
verhoogd. We vinden het bij Trivire namelijk rechtvaardig 
 
 
 
 
 

 dat mensen die financieel wat sterkere schouders heb-
ben ook wat meer betalen. Zo kunnen de huren voor 
huurders met een laag inkomen betaalbaarder blijven.  
 
Extra maatregelen 
Soms past de huurprijs (tijdelijk) niet goed bij uw inko-
men. Om ervoor te zorgen dat uw woning toch betaal-
baar voor u blijft, biedt Trivire een maatwerkregeling aan. 
Dit houdt in dat Trivire de netto huur voor één jaar kan 
bevriezen. 
 
Wilt u gebruik maken van deze regeling? Dan is het  
goed om te weten dat u moet voldoen aan de volgende 
voorwaarden: 
•   Uw inkomen is lager dan € 23.225 (bij 1 persoon)  
     of lager dan € 31.550 (bij 2 of meer personen); 
•   U betaalt een netto huurprijs boven € 619 (huis- 
     houden van 1 of 2 personen) of € 663 (huishouden 
     van 3 of meer personen). 
 
Wilt u meer weten over de huurprijsaanpassing 2020? 
Kijkt u dan op www.trivire.nl/huurprijsaanpassing. 
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Recht op Huurtoeslag?
zie www.belastingdienst.nl

Huurprijs boven € 619,- 
(1 of 2 persoonshuishoudens)

Huurprijs boven € 663,- 
(3 of meer persoonshuishoudens)

Vul dan de aanvraag ‘Huurbevriezing’ 
in op www.trivire.nl

Vul dan de aanvraag voor een lagere
huurverhoging in op 

www.trivire.nl/inkomendoorgeven

LET OP!

Trivire krijgt niet uw 
exacte inkomen door 
van de belastingdienst

Viel uw inkomen 
in 2018 of 2019 
in deze groep? 

LET OP!

UW HUISHOUDEN
BESTAAT UIT 4 OF
MEER PERSONEN

U ONTVANGT AOW

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Heeft u problemen 
met het betalen van 
de huur door de 
maatregelen rondom 
het coronavirus? 
Geef dit dan aan ons 
door met dit formulier.



Belactie naar  
ouderen  

Contact Callistolaan 2, 3318 JA Dordrecht 
Postbus 8008, 3301 CA Dordrecht 
 
Telefoonnummer: 078 633 16 00 
Faxnummer: 078 633 16 99 
 
Email: wonen@trivire.nl 
Website: www.trivire.nl

De maatregelen vanwege corona zorgen ervoor dat 
mensen elkaar minder zien, spreken en opzoeken. 
Ouderen vormen in deze tijden een extra kwetsbare 
groep op het gebied van gezondheid en eenzaam-
heid. Om als Trivire, juist in deze tijd, van betekenis 
te kunnen zijn voor haar huurders, is besloten een 
belactie te organiseren onder huurders van 80 jaar en 
ouder. Met aandacht een praatje maken, horen hoe 
het gaat en vernemen of misschien hulp nodig is die 
nu nog niet geboden wordt. 
 
Vanaf 1 april 2020 zijn we gestart met het bellen van 
2200 huurders van 80 jaar en ouder. Wijkregisseurs 
belden met deze bewoners in hun eigen werkgebied, 
ondersteund door medewerkers uit de rest van de  
organisatie. Uit deze gesprekken kwam naar voren 
waar de ouderen zoal tegenaan liepen. Daar waar wij 
hen konden helpen, deden we dat. En als zij een hulp-
vraag hadden waarbij één van onze maatschappelijke 
partners uitkomst kon bieden, zetten we hen op hun 
spoor. Zo konden veel vragen snel worden opgelost. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tijdens het bellen bleek dat heel veel, nog vitale  
ouderen, zich prima redden. Al dan niet met hulp van 
kinderen of kleinkinderen. Ouderen die wel tegen een 
stootje kunnen, want: ‘wij hebben de oorlog nog mee-
gemaakt’. Ouderen die het op prijs stelden dat wij deze 
actie deden. Ouderen die soms schrijnende verhalen 
hadden over overleden partners, al dan niet aan  
corona. Fijn dat we op deze manier met elkaar in ver-
binding staan en samen de coronacrisis doorkomen. 

Trivire voert onder-
houd contactloos 
uit  

We vinden het belangrijk dat ondanks de corona 
crisis onze woningen goed onderhouden worden. 
Maar hoe doe je dat binnen de regels die het RIVM 
heeft afgegeven rondom corona? Dat ziet u in de  
infographic in deze nieuwsbrief. 
 
Wat wel duidelijk is, is dat we het niet alleen kunnen. 
We hebben de hulp van onze huurders er hard bij 
nodig. Samen zorgen we ervoor dat Trivire de wonin-
gen weer gewoon kan onderhouden, zoals huurders 
dat van ons gewend zijn. En dat is fijn: voor hen en 
voor onszelf!  


