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of scan de QR code

Met Trivire  
aan de  
stroopwafeltafel

Bij Trivire vinden we het belangrijk dat 
onze huurders prettig wonen. Iedereen 
mag een bepaalde basiskwaliteit van 
onze woningen verwachten. Daarom 
hebben we een basiskwaliteit vast
gesteld: de Trivire Basiskwaliteit. Die 
bepaalt welke kwaliteit onze woningen 
moeten hebben. Iedereen weet nu wat 
de kwaliteit van de woningen moet  
zijn, en wat er moet gebeuren om de 
woningen goed te houden. 

DEEL HUURWONINGEN DUBBELDAM 
MAAKT PLAATS VOOR NIEUWBOUW
We hebben laten onderzoeken hoe goed 
de kwaliteit van de huurwoningen in 
Dubbeldam is. Dit was nodig om de  
juiste keuze te kunnen maken voor 
de toekomst van de woningen. Uit het 
onderzoek is naar voren gekomen dat 
er drie verschillende mogelijkheden zijn 
voor de woningen: verduurzamen,  
onderhouden of sloop en nieuwbouw.

Natuurlijk zetten we ons in om te zorgen 
dat Dubbeldam een mooie wijk blijft waar 
mensen met verschillende woonwensen 
prettig kunnen wonen. De gemeente 
helpt ons hierbij. Zo weten we bijvoor-

beeld dat er in Dubbeldam vraag is naar 
woningen voor senioren. Hier houden 
we in de plannen dus ook rekening mee. 
We zorgen zo dat Dubbeldam veilig en 
leefbaar blijft!

START RENOVATIE EN 
VERDUURZAMING KAPTEYNWEG  
EN DE SITTERSTRAAT
De woningen aan de Kapteynweg en  
de Sitterstraat in Dordrecht worden 
energiezuiniger en comfortabeler. De 
woningen worden gasloos gemaakt en 
aangesloten op het warmtenet van HVC. 
Het gebouw wordt goed geïsoleerd en er 
komen nieuwe ramen. Voor de werk-
zaamheden starten, overleggen we goed 
met een klankbordgroep van bewoners. 
Ook is er een modelwoning ingericht, 
zodat bewoners hun toekomstige  
woonsituatie alvast kunnen bekijken.  
De woningen worden in bewoonde staat 
gerenoveerd en verduurzaamd.

DE SCHILDERSBUURT IN 
ZWIJNDRECHT IS WEER EEN  
STUKJE GROENER!
In de Schildersbuurt in Zwijndrecht zijn 
de straten opgehoogd, is een nieuw riool 

‘Ik moet zeggen dat ik heel veel hulp 
heb gehad. Over de bouwmensen kan 
ik alleen maar lovend spreken.’

Om te zorgen dat onze woningen klaar zijn voor de toekomst, worden ze 
onder andere opgeknapt, geïsoleerd en gasloos gemaakt. Dit is beter voor 
het milieu, maar ook voor de portemonnee. De energiekosten worden lager, 
wat zeker in deze tijd een groot voordeel is. Veel huurders genieten nu van 
hun vernieuwde woning. Zo ook mevrouw Schaepman.

Huurster aan het woord:  
mevrouw Schaepman geniet van 
haar gerenoveerde woning

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

www.trivirevanbetekenis.nl

Huurster Julia Schaepman in het middelpunt.
Zij vertelt dat door de renovatie haar woning weer  

helemaal klaar is voor de toekomst.

aangelegd en zijn de voortuinen van 
alle woningen in de buurt opgehoogd. 
De bewoners van de Paulus Potterstraat 
en de straten eromheen kregen daarna 
allemaal een plantenpakket voor in hun 
voortuin. Kruiwagens vol planten, hees-
ters en hagen werden uitgedeeld onder 
de bewoners. Het groen heeft meerdere 
voordelen: de voortuin ziet er mooi uit én 
zorgt bijvoorbeeld ook voor meer koelte 
en dat is vooral fijn in de zomer. 
Wethouder Jacqueline van Dongen en 
onze bestuurder Tinka van Rood moch-
ten als eersten hun handen vies maken. 
De komende tijd blijven we onze bewo-
ners helpen met tuinieren en het onder-
houden van hun voortuin. Met elkaar 
maken we de buurt zo nog groener.

EEN GROEN DAK VOOR DE 
TALMAWEG: MEERDERE VLIEGEN  
IN ÉÉN KLAP
Een groen dak is letterlijk en figuurlijk 
groen. Oude dakbedekking wordt ver-
vangen door nieuwe met extra isolatie en 
er worden verschillende soorten sedum 
op gelegd. Dit is een vetkruid uit de 
vetplantenfamilie. Een groen dak heeft 
veel duurzame voordelen. Zo blijft het 

regenwater langer op het dak liggen, 
waardoor het langzamer in het riool 
stroomt. Ook zorgt het groene dak voor 
isolatie en heeft het een geluiddempen-
de werking. En we helpen er insecten 
en vogels mee. Door waterschalen en 
boomstammen op de groene daken te 
plaatsen, kunnen ze er nestjes maken en 
vinden ze er voedsel. 
Wij gaan steeds meer daken vergroe-
nen. Zo hebben we het dak van het 
woongebouw Zephyr aan de Talmaweg 
in Dordrecht aangepakt. Er waren hier 
veel problemen met het regenwater, 
die hierdoor nu opgelost zijn. Het is 
daardoor een perfecte oplossing voor 
waterlast en we werken tegelijkertijd aan 
duurzaamheid. Een win-winsituatie dus!

Warme Ontmoetings  plekken  
in Dordrecht 

Verduurzaming woningen:  
minder energielasten
Trivire verduurzaamt. Dit is nodig voor 
het milieu en wooncomfort, maar ook 
omdat de energierekening stijgt. Stapje 
voor stapje worden onze woningen 
duurzaam. Afgelopen periode waren 
de woningen aan de Blaauwweg in 
Dordrecht aan de beurt. Dit jaar gaan we 
aan de slag met de woongebouwen aan 
de overkant van deze woningen.

Bij elkaar zijn er 198 woningen in de 
Zonneflat, Maanflat en Siriusflat aan de 
Blaauwweg. We hebben de woningen 
flink aangepakt. De veranderingen 

zorgen ervoor dat de woningen 
energiezuiniger zijn, dat de huurders er 
prettiger kunnen wonen en dat het er 
veiliger wonen is. Zo zijn de woningen 
aangesloten op het warmtenet en er 
is hoge kwaliteit isolatie en HR++-glas 
geplaatst. De meeste woningen kregen 
een nieuwe badkamer, toilet en keuken 
en de intercom is vervangen door een 
videofoon. Ook heeft de buitenkant 
van de woongebouwen een opfrisbeurt 
gekregen. En om echt aan alle moderne 
wensen te voldoen, is er ook een 
e-bikestalling gemaakt.

De kosten om uw huis te verwarmen zijn hoog. Zeker als u  
veel thuis bent. De gemeente wil niet dat Dordtenaren in de kou 
zitten. Daarom staan de deuren van verschillende gebouwen 
voor u open. U kunt hier warm zitten en anderen ontmoeten.  
Of u kunt er werken en zo thuis energiekosten besparen. De 
Warme Ontmoetingsplekken zijn 7 dagen per week open van 
10.00 tot 22.00 uur. U bent van harte welkom.

DE ADMIRAAL
Admiraalsplein 168                                          
3317 BC Dordrecht                                          
T. 078 617 92 07
 
DE WIJKHAVEN
Maasstraat 25                                                
3313 XL Dordrecht                                          
T. 06 226 33 431
 
CULTUREEL CENTRUM 
STERRENBURG
Dalmeyerplein 10                                            
3318 CJ Dordrecht                                          
T. 078 654 97 47
 
DE STOOF
De Savornin Lohmanweg 100                          
3317 LA Dordrecht                                         
T. 078 617 32 40
 

DE KOLORIET
Jacob Marisstraat 70                                       
3314 TK Dordrecht                                         
T. 078 613 21 03
 
DE BIBLIOTHEEK
Groenmarkt 153                                             
3311 BD Dordrecht                                         
 
POLDERWIEL EN HUIS BIJ DE BRON
Dudok-erf 58, Dudok-erf 30
3315 KA Dordrecht                                       
* Check de recente openingstijden voor 
 zaterdag en zondag bij de ingang.
 
DE WIJNSTOK
Dubbelsteynlaan West 70                                             
3319 EM Dordrecht   
T. 06 299 164 09
* Check de recente openingstijden voor 
 zaterdag en zondag bij de ingang.

‘Ik woon hier heel leuk, al meer dan 
25 jaar. Het is echt een stekje waar 
ik niet meer weg wil. Pas geleden 
is mijn woning gerenoveerd. Dat is 
heel plezierig, want ik merk echt dat 
er veel gebeurd is. Zo hebben ze 
de douche helemaal opgeknapt, dat 
was eerst een gammel zooitje. De 
keuken is ook helemaal opgeknapt. 
Ik heb bijvoorbeeld allemaal nieuwe 
kastjes. En de ramen zijn helemaal 
vernieuwd. Waar ik het meeste profijt 
van heb, is dat ze tussen de muren 
isolatiemateriaal hebben gedaan. Nu 
heb ik altijd dezelfde warmte in huis.

Tijdens de renovatie ben ik voor een 
maand of drie verhuisd naar een 
kleinere woning. Dat was heel plezierig, 
want ik hoefde alleen mijn leefspullen 
mee te nemen. En ik moet zeggen dat 
ik heel veel hulp heb gehad. Over de 
bouwmensen kan ik alleen maar lovend 
spreken. Van Trivire kreeg ik iedere keer 
een brief over wat ze gingen doen.  
Nu is het huis helemaal gasvrij. Ik vind 
dat mijn woning heel goed opgeknapt  
is en ik hoop dat ik hier nog lang  
kan blijven wonen.’

Komt u door het  
stijgen van de energiekosten 

in de problemen?  
Laat ons dit dan zo snel mogelijk 
weten. Samen met u kijken we 
namelijk graag hoe we hier het 
beste mee om kunnen gaan.

Veel bewoners maken zich zorgen of ze de energierekening nog 
wel kunnen betalen. Ook wij bij Trivire maken ons hier zorgen 
over. Want wat betekent dit voor onze huurders? We houden ons 
hier dagelijks mee bezig. Waarschijnlijk krijgen veel huishoudens 
te maken met energiearmoede als we niet ingrijpen met elkaar. 
Maar wat is energiearmoede? Gaat meer dan 10% van het inkomen 
op aan de energierekening? Is er geen geld om zelf de woning 
te verduurzamen? En woont iemand in een huis met een laag 
energielabel? Dan noemen we dat energiearmoede.

Samen gaan we de strijd aan  
met energiearmoede

De komende tijd gaan wij onze huurders helpen 
minder energie te verbruiken. Ook zorgen we ervoor 
dat onze woningen beter geïsoleerd en verduurzaamd 
worden. We doen ons best om te versnellen met de 
verduurzamingsprojecten, zodat onze woningen  
straks klaar zijn voor de toekomst.



PRETTIG EN 
DUURZAAM

BESTE BEWONER(S),

AAN DE SLAG 
MET GROEN 
EN BLAUW

Voor u ligt het derde krantje 
over de Koers van Trivire. 
Deze keer staan wij stil 
bij het thema Prettig & 
Duurzaam. We vroegen 
onze bestuurder Tinka 
van Rood wat Prettig & 
Duurzaam volgens haar 
betekent: 

Wij zijn er voor iedereen die ons nodig heeft bij het 
vinden van een thuis. Om te zorgen dat iedereen zich 
prettig voelt in zijn wijk of buurt, hebben we oog voor 
wie er in een wijk wonen en hoe er geleefd wordt. We 
gaan aan de slag met de frisse ideeën die bewoners 
zelf hebben en we pakken de zaken die minder goed 
gaan met elkaar op.

We maken de omgeving 
waarin u woont groener. 
Dit ziet er mooier uit en 
het heeft andere grote 
voordelen. 

Alleen als we bewoners spreken, ontdekken we hoe 
het écht met ze gaat. Daarom organiseren we in de 
wijken stroopwafeltafels. Onze huurders kunnen 
onder het genot van een kop koffie en een stroopwafel 
vragen aan ons stellen, leuke ideeën delen of gewoon 
met ons kletsen. Onze bewoners vinden het fijn om 
af en toe met een wijkregisseur en/of huismeester te 
praten. En de collega’s van Trivire vinden het fijn om 
goed contact te hebben met onze huurders.

“Prettig en duurzaam wonen betekent 
wonen in een woning die comfortabel 
en klaar voor de toekomst is. Dus 
een woning die goed geïsoleerd en 
van het gas af is én die ook voldoet 
aan onze basiskwaliteit als het gaat 
om onderhoud. Maar dat alleen is 
niet voldoende. Prettig & Duurzaam 
gaat ook over de omgeving waarin 
u woont. Dit moet een plek zijn waar 
u zich thuis voelt. Een plek waar 
voldoende groen en water aanwezig 
is, zodat het er in de zomer en winter 
goed toeven is. Aan dit alles leveren 
wij graag een bijdrage, door te 
investeren in duurzame woningen, 
wijken en buurten. Wij willen 
bewoners ook helpen bij het op een 
goede manier gebruiken van hun 
verduurzaamde woning. Samen met 
onze partners in wijken en buurten 

THUIS IN DE BUURT
Een prettige, comfortabele woning is 
belangrijk voor de huurder, maar een 
schone, veilige, leefbare buurt draagt 
net zo goed bij aan fijn wonen. 
Daarom hebben we veel aandacht 
voor de wijken waar onze woningen 
staan. We zetten ons samen met 
onze samenwerkingspartners in 
om buurten prettig te maken en te 
houden. Per buurt of woongebouw 
zoeken we naar de beste plannen en 
oplossingen. Het blijft tenslotte altijd 
maatwerk.

In de zomer en lente is het steeds 
vaker heel warm. Groen zorgt voor 
verkoeling. Ook hebben we steeds 
meer last van lange periodes van 
droogte en extreme regenval. 
Planten en bomen zorgen dat de 
afvoer van het regenwater langzamer 
gaat. Ook geven ze insecten en 
vogels weer de ruimte om nesten 
te maken. Dit zijn de dieren die 

MET TRIVIRE AAN  
DE STROOPWAFEL
TAFEL

PRESTEREN OP DUURZAAMHEID
We móéten niet alleen met 
verduurzaming aan de slag, we 
wíllen het ook. De komende jaren 
gaan we daarom flinke stappen 
nemen in het verduurzamen van 
woningen. Denk hierbij bijvoorbeeld 
aan isoleren, het overstappen naar 
het warmtenet en het verminderen 
van bouwafval. We nemen de 
bewoners mee in de stappen die we 
zetten. Vervolgens kunnen ze zelf 
ook een goede bijdrage leveren aan 
een betere toekomst.

ALLE  
INFORMATIE 
OP EEN RIJ

wespen- en muggenplagen kunnen 
voorkomen. Aan de slag met groen 
en blauw is dus erg belangrijk.
Bewoners kunnen zelf veel doen. 
Plaats een groene schutting in de 
tuin, zet potten met planten op het 
balkon of plaats een insectenhotel. 
Door samen te werken aan groen en 
blauw maken we echt het verschil!

en vooral ook de bewoners zelf. Zij 
kunnen het verschil maken door de 
voorzieningen in hun woning goed 
te gebruiken en hun tuinen zo groen 
mogelijk te maken. Zo zorgen we 
met elkaar dat ieder huis en iedere 
woonomgeving een prettige en 
duurzame plek wordt waar mensen 
nog lang kunnen en willen wonen.”

MOULD RISK ASSESSMENT
step 1

Trivire kan de hogere energierekening 
niet oplossen. Maar we kunnen wel een 
aantal zaken met en voor u doen. Daarom 
hebben we het boekje Energiearmoede 
gemaakt. Hierin geven we zo veel mogelijk 
informatie. Denk bijvoorbeeld aan wat u 
zelf kunt doen om energie te besparen, 
waar u hulp kunt krijgen en wat de 
overheid doet. U vindt het boekje bij deze 
krant; doe er uw voordeel mee!

energie.steffie.nl: slim energie besparen  
in meer dan vijf talen
Wilt u nog meer weten over energie 
besparen? Kijk dan eens op de website 
energie.steffie.nl. Hier leest u alles over 
hoe u heel slim zelf energie kunt besparen. 
De informatie staat in zes verschillende 
talen op de site, zodat ook de bewoners 
die geen Nederlands spreken alle 
informatie op kunnen zoeken.   

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

Tinka van Rood

Wilt u in uw wijk of 
woongebouw ook een 

stroopwafeltafel?   

Neem dan contact op met  
uw wijkregisseur, dan kijken  

we samen met u naar  
de mogelijkheden.

Wethouder Jacqueline van Dongen en onze bestuurder Tinka van Rood  
maken samen met bewoners hun handen vies in de Zwijdrechtse Schildersbuurt. 


