
Rhiant en Trivire realiseren 28 sociale 
huurwoningen in De Volgerlanden 

In de Dordtse wijk Sterrenburg staat 
woongebouw Het Sterrenwiel. Hier gaan 
we met partners aan de slag om wonen 
nog aantrekkelijker te maken voor de 
bewoners en het gebouw een grotere 
betekenis te geven voor de wijk. Zo gaan 
we een (nog) betere dienstverlening 
bieden en breiden we diensten uit. 
Denk hierbij aan het organiseren van 
activiteiten, het zorgen voor een andere 
invulling van het restaurant en het 
aanbieden van op maat ontwikkelde 
diensten. We noemen het plan Wonen 
met een Plus. 

SAMEN MET DE BUURT
Door Wonen met een Plus smelten 
de bewoners van Het Sterrenwiel en 
de wijk Sterrenburg samen. Er komen 
namelijk veel activiteiten die gericht 
zijn op de bewoners én de wijk. Het 
Sterrenwiel wordt zo het middelpunt van 
een gezellige, actieve buurt. Daarnaast 
zorgt de vernieuwing ervoor dat ouderen 
langer zelfstandig kunnen wonen. 
Ook is er in Het Sterrenwiel een Plus 
Consulent aanwezig, die klaarstaat om 
vragen te beantwoorden en advies te 
geven. En er zijn voorzieningen, zoals 
een kapper en pedicure, is er ruimte 
voor dagbesteding en er zijn kantoren. 

SAMEN MET PARTNERS
Trivire kan Wonen met een Plus 
natuurlijk niet alleen organiseren. Door 
samen te werken met verschillende 
partners kunnen we heel veel voor onze 
bewoners betekenen. Wij zorgen dat 
de woningen verhuurd worden. Het 
Spectrum organiseert de activiteiten 
en de zorg en Lilly’s zorgt dagelijks 
voor verse en gezonde maaltijden. 
Daarnaast houdt FrisFacilitair de 
algemene ruimtes schoon en ze hebben 
een wasserijservice waar de bewoners 
gebruik van kunnen maken. 

OPENING
Op dit moment wordt er hard gewerkt 
aan het voorbereiden van Wonen met 
een Plus. In de toekomst gaan we de 
algemene ruimtes nog verbouwen.

WONEN VOOR IEDEREEN

Bekijk het interview met  
Hans op Trivirevanbetekenis.nl 
of scan de QR code

Huurder Hans Boonstoppel in het middelpunt.
Hij vertelt over zijn verhuizing naar een appartement 

met behulp van de doorstroommakelaar.

Wonen met een plus  
in Het Sterrenwiel

Hulp voor 
kwetsbare groepen
Er zijn steeds meer kwetsbare mensen, 
waarvoor het vinden van een nieuw huis 
helaas niet zo eenvoudig is. Daarom 
staan we klaar voor de personen die 
extra begeleiding of zorg nodig hebben. 
Denk hierbij aan mensen die uit de 
maatschappelijke opvang komen, die 
nog maar net in Nederland zijn of die 
door een beperking niet alles zelf kunnen 
regelen. In onze wijken is namelijk plek 
voor iedereen. Daar ligt onze kracht  
en dat willen we graag zo houden.

LANGER VEILIG THUIS 
Door de vergrijzing zijn er steeds 
meer ouderen. Deze mensen worden 
steeds kwetsbaarder, maar moeten 
langer zelfstandig blijven wonen. 
Hiervoor zijn extra organisatie van de 
zorg, begeleiding en voorzieningen 
nodig. Denk bijvoorbeeld aan extra 
plek voor een scootmobiel. We zetten 
ons daarnaast in om te zorgen dat 
ouderen niet eenzaam worden. Door 
aanpassingen kunnen ze langer in hun 
vertrouwde omgeving blijven wonen en 
door dingen in de wijk te organiseren, 
maken ze nieuwe contacten. We kijken 
steeds opnieuw naar wat er nodig is om 
ouderen langer prettig en veilig thuis te 
laten wonen.

EEN BREED AANBOD CURSUSSEN 
Nederlands spreken en lezen is niet 
voor alle huurders vanzelfsprekend. 
Net zomin als alle informatie goed 
online vinden of de eigen administratie 
regelen. Om te zorgen dat iedereen de 
juiste informatie krijgt en bijvoorbeeld 
online de weg kan vinden, staan we 
klaar voor onze bewoners. Onze partner 
de Bibliotheek AanZet organiseert veel 
cursussen voor onze huurders. 

EEN GOEDE BUUR
Samen met veel verschillende bewoners 
deelt u uw buurt. Het is daarom 
belangrijk dat u uw buren leert kennen 
en u zich inzet voor uw buurt. Door 
elkaar te helpen, ontstaat er vaak minder 
overlast en zijn er minder zorgen. U voelt 
zich hierdoor ook meer thuis. Hier zetten 
we ons dan ook voor in. Om te zorgen 
dat wijken beter worden, kijken we per 
buurt wat er nodig is. Maatwerk noemen 
we dat. Hierbij werken we samen met 
gemeenten, zorgpartijen, politie en 
buurtbewoners.

Er is veel vraag naar nieuwe sociale 
huurwoningen in Hendrik-Ido-Ambacht. 
Daarom ontwikkelen Rhiant en Trivire 
daar samen 28 nieuwe woningen. De 
eerste steen is inmiddels gelegd en de 
bouw is in volle gang. Als het project 
klaar is, verhuren Rhiant en Trivire  
elk 14 woningen. 

NIEUWBOUWWONINGEN  
IN DE STRAATJES
In de nieuwbouwwijk De Straatjes draait 
het om sociale ontmoetingen. De nieuwe 
sociale eengezinswoningen komen 

tussen de zes bestaande woonblokken 
in de wijk te staan. De woningen worden 
naar verwachting in november 2022 
opgeleverd.

TRIVIRE NEEMT WONINGEN  
VAN WOONKRACHT10 OVER  
IN HENDRIK-IDO-AMBACHT
Dit jaar breiden we het aantal woningen 
dat wij verhuren in Hendrik-Ido-
Ambacht flink uit. Het gaat hierbij niet 
om nieuwe woningen, maar we hebben 
151 woningen overgenomen van 
Woonkracht10. 

Iemand van in de tachtig jaar oud heeft 
andere behoeftes dan een twintiger. 
Denk alleen al aan een lift in plaats 
van een trap. Een passende woning is 
natuurlijk voor iedereen belangrijk, maar 
voor ouderen geldt dit des te meer. Hoe 
kunnen we zorgen dat ouderen langer 
zelfstandig kunnen wonen? Hoe maken 
we het wonen comfortabel en veilig voor 
hen? En moeten we speciaal voor ouderen 
gaan bouwen? Dit zijn belangrijke vragen 
nu er veel vergrijzing is.

Langer zelfstandig wonen  
met de juiste technologie

De mogelijkheden en grenzen van de 
technologie in levensloopbestendige 
woningen worden onderzocht door 
hoogleraar Masi Mohammadi. De 
uiteindelijke uitkomst van dit onderzoek 
helpt ons als woningcorporatie er nog 
beter voor ouderen te kunnen zijn. 
Zo geeft Masi Mohammadi aan dat 
technologie enorm kan helpen bij het 
langer zelfstandig wonen.

Charlotte de Bourbonstraat en 
omgeving: de bouw is begonnen
Nadat de afgelopen maanden in de Dordtse Charlotte de Bourbonstraat en omgeving de 
oude woningen gesloopt zijn, zijn we nu bezig met de opbouw van 113 nieuwe sociale 
huurwoningen. De palen worden geslagen en de fundering wordt gelegd.  

113 NIEUWE SOCIALE HUURWONINGEN
De 113 sociale huurwoningen zorgen ervoor dat er meer woningen beschikbaar zijn. 
Iedereen een (t)huis bieden is het doel van Trivire. We bouwen verschillende soorten 
woningen, zodat zowel gezinnen als bijvoorbeeld senioren hier hun plek kunnen vinden. 

In Zwijndrecht wordt een nieuw en aantrekkelijk gebied ontwikkeld, genaamd Diztrikt. 
Hiervoor gaat er een hoop veranderen in drie gebieden: het Stationskwartier, de Indische 
buurt en Walburg. Uiteraard alles met het doel om het voor de bewoner en bezoekers  
nog beter te maken. 

Trivire heeft al veel woningen in de wijk Noord, in de Planetenbuurt. Tinka van Rood, 
bestuurder van Trivire, vertelt over de plannen: ‘Wij willen graag dat iedereen trots is op de 
Planetenbuurt. En dat het veilig en fijn wonen is daar. Dat betekent dat de woonkwaliteit 
van de woningen die daar staan verbeterd moet worden. Dat doen we door een deel van 
de woningen te renoveren en een ander deel te vervangen door nieuwbouw. Maar het gaat 
natuurlijk niet alleen om de stenen, de woningen. Het gaat ook om de buitenruimte en de 
omgeving. We zorgen dat de natuur ook zijn plek heeft in de wijk.’ 

Een fijn en  
leefbaar gebied in 
Zwijndrecht: Diztrikt

“Ik heb een heel gezellige galerij, want als ik 
boodschappen ga doen, moet ik daar gewoon 
twee of drie uur extra voor uittrekken, omdat ik 
overal word aangehouden. Even een praatje, 
wat ook heel gezellig is.’’

Om te zorgen dat huurders passen bij hun woning schakelen we onze 
doorstroommakelaar in. Zij benadert actief de huurders die in aanmerking komen 
voor verhuizing naar een andere, beter passende woning. Vervolgens begeleiden 
we de huurder van A tot Z. Ons doel hierbij is jaarlijks voor minimaal tien succesvolle 
doorstromingen te zorgen. We hebben nu al voor een aantal huurders een nieuw  
thuis gevonden. Zo ook voor dhr. Hans Boonstoppel. 

WAAROM WILDE U VAN EEN EENGEZINSWONING  
NAAR EEN APPARTEMENT VERHUIZEN?
‘Het werd allemaal een beetje te veel voor mijn vrouw en mij. We hadden zowel voor 
als achter een tuin. En dat werd steeds zwaarder. Maar ook omdat Gerda al jaren riep: 

“Waren we maar nooit uit de flat gegaan”. Ik ben bijzonder tevreden hier. Ik heb een heel 
gezellige galerij, want als ik boodschappen ga doen, moet ik daar gewoon twee of drie 
uur extra voor uittrekken, omdat ik overal word aangehouden. Even een praatje, wat  
ook heel gezellig is.’ 

Huurder aan het woord:  
Hans Boonstoppel

HOE HEEFT TRIVIRE U GEHOLPEN?
‘Om te beginnen hebben we een 
gesprek gehad van zo’n 2,5 uur. Ik  
heb mijn situatie uitgelegd en kreeg  
’s middags al een telefoontje dat we de 
woning mochten hebben. Ik voel me 
helemaal thuis hier.’

Bekijk het interview met  
Hans op Trivirevanbetekenis.nl 
of scan de QR code

Natasja Korsmit
doorstroommakelaar Trivire

www.trivirevanbetekenis.nl

Welkom bij Trivire. De afgelopen weken stonden we  
bij veel bewoners voor de deur. Nou ja, niet letterlijk.  
We bezochten verschillende wijken om met huurders  
in gesprek te gaan over hoe we de komende jaren  
nog meer voor iedereen van betekenis kunnen zijn.

Voor de bewoners die niet konden komen naar de 
bijeenkomst in hun wijk organiseren we een extra 
bijeenkomst. Op dinsdag 22 november 2022 van  
19.00 tot 21.00 uur. We doen deze avond graag de  
deur voor u open op het hoofdkantoor van Trivire  
aan de Callistolaan 2, 3318 JA te Dordrecht.

Komt u ook? We zien u graag!

Uitnodiging



WONEN VOOR  
IEDEREEN

BESTE BEWONER(S),

WONEN BETAAL- 
BAAR HOUDEN

Voor u ligt het tweede 
‘krantje’ over de Koers 
van Trivire. Deze keer 
staan wij stil bij het thema 
Wonen voor iedereen. 
Wat bedoelen we hier nu 
eigenlijk mee? En wat 
mag u daarin van ons 
verwachten?

Bij Trivire vinden we dat iedereen een huis en 
een thuis verdient. Om te zorgen dat we zoveel 
mogelijk mensen kunnen helpen, bouwen we nieuwe 
woningen én verhuren we de woningen aan mensen 
die erbij passen.

De huurprijzen voor onze woningen moeten 
betaalbaar zijn en blijven. Daarom hebben we 
bij Trivire een huurprijsbeleid ontwikkeld waarin 
beschreven staat welke huurprijzen passen bij 
de verschillende typen woningen die we hebben. 
Dit huurprijsbeleid hebben we afgestemd met de 
Huurders Participatieraad Trivire. En ook het Nibud 
heeft daarin met ons meegekeken.

Natuurlijk vinden we het belangrijk dat iedereen een 
huis vindt, maar vooral ook dat dit vervolgens een 
thuis wordt en blijft. Daarom zetten we ons iedere dag 
weer in voor die huurders die ons het hardste nodig 
hebben. Omdat iedereen en iedere situatie anders is, 
bieden we maatwerk. Ook financieel. 

We vroegen onze bestuurder Tinka 
van Rood wat Wonen voor iedereen 
volgens haar betekent: 

“Bij Trivire vinden we dat iedereen 
niet alleen een huis verdient, maar 
vooral ook een thuis. Een plek waar 
u zichzelf kunt zijn, waar u zich veilig 
voelt en waar u zich kunt ontwikkelen. 
Een thuishaven. En dat reikt verder 
dan de stenen muren van een huis. 
Ook de omgeving waarin iemands 
huis staat is daarbij erg belangrijk. 
Die moet schoon, heel en veilig 
zijn. En het liefst zien we ook nog 
dat buren goed contact met elkaar 
hebben, want dat maakt wonen op 
een plekje pas echt fijn. Aan dit alles 
leveren wij graag een bijdrage, maar 
we kunnen en willen dit natuurlijk 
niet alleen doen. Samen met onze 

WONEN VOOR DE JUISTE PRIJS
Natuurlijk is het belangrijk dat 
u de juiste prijs betaalt voor uw 
woning. Voor het bepalen van de 
huurprijs wordt er onder andere 
gekeken naar de grootte van het 
huis. Om voor een huurder de 
perfecte woning te vinden, tellen 
ook andere zaken mee. Kan de 
huurder de huurprijs bijvoorbeeld 
nu en in de toekomst betalen en 
past de gezinssamenstelling bij de 
woning? Het is ook belangrijk dat 
we goed kijken bij welke huurprijs 
huurders nog huurtoeslag kunnen 
aanvragen. Daarnaast praten we 
met maatschappelijke partners over 
hoe we wonen betaalbaar kunnen 
houden. En heeft u een vraag of 
probleem? Dan staan we altijd voor 
u klaar en zetten we ons in om van 
betekenis te zijn. 

Wonen brengt natuurlijk meer kosten 
met zich mee dan alleen de huur. 
Denk bijvoorbeeld aan heffingen 
voor afval of energiekosten. Samen 
met onze maatschappelijke partners 
onderzoeken we of de prijzen 
voor die diensten nog kunnen 
worden aangepast. En bij Trivire 
verduurzamen en verbeteren we 
stap voor stap onze woningen, 
zodat u minder geld kwijt bent aan 
energiekosten.

DE BUDGET 
COACH

SAMEN ZOEKEN NAAR 
OPLOSSINGEN
We zijn er voor u als huurder. Als u 
als bewoner problemen heeft met 
het betalen van de huur, zoeken we 
samen naar een oplossing om te 
zorgen dat u in uw huis kunt blijven 
wonen. Er staat onder andere een 
budgetcoach klaar om te helpen.

Door bijvoorbeeld een echtscheiding, 
het overlijden van een partner of een 
verlaging van het inkomen kunt u soms 
de huur niet meer betalen. Wij zetten 
dan alles op alles om te zorgen dat 
u in uw huis kunt blijven wonen. Ook 
staat er een budgetcoach klaar om 
te helpen en we kunnen in sommige 
situaties een tijdelijke huurverlaging 
bieden. Kortom, we denken graag 
mee over een oplossing.

Met de hulp van een budgetcoach 
zorgen we dat de bewoner zijn 
of haar geldzaken weer op orde 
krijgt. Door deze begeleiding te 

bieden, voorkomen we dat een 
huurachterstand steeds groter wordt. 
En het belangrijkste: we zorgen zo dat 
de huurder in de woning kan blijven 
wonen.

Ook voor nieuwe bewoners kunnen we 
de budgetcoach inschakelen. Als we bij 
het intakegesprek de indruk krijgen dat 
de woning misschien te duur is op de 
langere termijn, kijkt de budgetcoach 
mee. Bijvoorbeeld als iemand een 
daling van het inkomen verwacht bij het 
bereiken van de pensioenleeftijd. Ons 
doel is namelijk altijd dat een nieuwe 
bewoner lang kan gaan genieten van 
zijn of haar woning. 

WE KOMEN OP 
(WIJK)BEZOEK

Kortom: met elkaar zorgen we ervoor 
dat wonen betaalbaar blijft voor 
iedereen die van Trivire huurt. Dat 
vinden wij van betekenis zijn!

partners in wijken en buurten en 
vooral ook de bewoners zelf zorgen 
we dat ieder huis een thuis wordt. 
Dat betekent voor mij Wonen voor 
iedereen!” 

MOULD RISK ASSESSMENT
step 1

Een tijdje geleden zijn we bij bewoners op bezoek 
geweest in hun buurt of wijk. We gingen met hen in 
gesprek over onze Koers en hoorden graag van hen 
wat zij vinden van de dienstverlening van Trivire.
 
Benieuwd wat de bewoners van Krispijn, Dubbeldam, 
Crabbehof en Sterrenburg zoal gezegd hebben?

92% WEET WAT ZIJN  
OF HAAR WONING  
KOST PER MAAND

73% VINDT DAT TRIVIRE 
ZICHTBAARDER  
MAG ZIJN

91% DENKT DAT TRIVIRE 
MEER DAN GENOEG  
INKOMSTEN HEEFT UIT 
HUUROPBRENGST

01. WONEN VOOR 
IEDEREEN
Lees hier meer over op onze website!
Trivirevanbetekenis.nl 03. DIENSTVERLENING

MET AANDACHT
Op onze website vind je meer informatie!
Trivirevanbetekenis.nl 04. ORGANISATIE VAN DE 

TOEKOMST
Meer weten over Organisatie van de Toekomst? 
Trivirevanbetekenis.nl02. PRETTIG EN 

DUURZAAM
Meer over Prettig en Duurzaam?
Trivirevanbetekenis.nl

DUBBELDAM

ZET DE TV UIT  
WANNEER ZE  
NIET KIJKEN100%

KRISPIJN

CRABBEHOF STERRENBURG

Tinka van Rood


