
 

Openingstijden
Lockdown
Vanwege de lockdown tot en met 19 januari 2021 
hebben wij de dienstverlening aangepast.

• Ons kantoor is gesloten voor bezoekers. Wij zijn 
wel gewoon bereikbaar via telefoon en e-mail.

• Wij voeren alleen nog reparaties uit die niet kunnen wachten.
• Bel of mail ons als u een verzoek tot een reparatie hebt. Want zelf 

een reparatie inplannen via de website kan tijdelijk niet. 
• Zegt u de huur op? De opzichter maakt met u afspraken over het 

achterlaten van de woning en bezichtigingen. De bedoeling is dat 
er geen persoonlijk contact nodig is. 

• Bent u kandidaat voor een woning? U kunt de woning pas bekijken 
als die leeg is. 

• Buiten-werkzaamheden laten we doorgaan. We werken volgens 
voorschriften van het RIVM over veilig werken op de bouw.

Wanneer doen we alles weer?
Dat weten we helaas niet. Misschien dat wij op de persconferentie van 
12 januari 2021 horen of we na 19 januari weer meer kunnen doen. 
Dat leest u dan in de loop van 13 januari op deze website.

Tijdens de feestdagen 
• Op 24 en 31 december en 4 januari gaan wij om 15:00 uur dicht 
• Op 25 december en 1 januari is Triada gesloten 

Voorlopig is ons kantoor gesloten voor 
bezoekers. U kunt ons wel bellen en mailen.

Onderzoek huurwoningmarkt 2021
Triada bezit ongeveer 6.500 sociale huurwoningen op de Noord-
Veluwe. De druk op de sociale huurvoorraad is groot. De drie 
gemeenten en Triada willen weten hoeveel meer huurwoningen er 
straks nodig zijn. En wat voor soort woningen dat dan moeten zijn. 

Daarnaar laten de gemeenten en Triada nu samen onderzoek doen. 
De uitkomsten kennen we vlak voor de zomer van 2021. 
Met die kennis kunnen we afspreken wie wat moet doen om voor 
voldoende geschikte woningen te zorgen. 
Deze afspraken leggen Huurdersraad, 
gemeenten en Triada met elkaar vast in de 
prestatieovereenkomsten. 

Zachtjes…. 
De buren werken (ook) 
thuis!
Door de coronacrisis zijn we erg veel thuis. Dat betekent dat 
we allemaal wat extra rekening moeten houden met elkaar. 
Hier zijn een paar tips die vaak goed helpen: 

• Zet je muziek niet te hard of doe een koptelefoon op.  

• Loop niet op hakken, doe schoenen aan met een zachte 
zool, of loop op sloffen. 

• Maak af en toe op afstand een praatje met elkaar. 

• Maak geen lawaai, vooral niet ’s avonds en voor 8 uur  
’s ochtends.  

Maatwerk bij betalingsproblemen 
door corona-crisis
Niet alle huurders worden direct financieel getroffen door de corona-
crisis. Het zijn vooral zzp’ers, ondernemers, mensen in de horeca, 
mensen met nul-urencontracten, schoonmaakpersoneel. Helaas te 
veel om op te noemen. Daarom gaan wij uit van maatwerk en indivi-
duele hulp. We kijken graag samen met u naar een oplossing die bij 
uw situatie past. 

Hebt u door de corona-crisis problemen met het betalen van de huur? 
Aarzel dan niet en neem dan contact met ons op: kcp@triada.nl of 
0578-676666. 
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Prestatieafspraken 
over wonen op de 
Noord-Veluwe
Op 9 december ondertekenden de Huurdersraad, de gemeenten Epe, 
Hattem en Heerde, en Triada de prestatieafspraken. Hierin leggen de 
partijen vast wat zij de komende periode doen voor de sociale huur-
sector. 
Het gaat daarbij over afspraken op het gebied van wonen in de breedste 
zin van het woord. Beschikbaarheid van betaalbare woningen is het 
centrale thema. Ook de leefbaarheid van de wijken is onderwerp van 
gesprek. Een ander belangrijk thema is duurzaamheid. De komende 
jaren gaan we op dat terrein meer samenwerken, ook met andere  
partijen zoals bijvoorbeeld energieleveranciers. Het doel is om op  
langere termijn te komen tot een CO2-neutrale woningvoorraad. 
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Nieuwbouw Rooboerskamp Heerde,  
10 eengezinswoningen 

start bouw december 2020 - oplevering najaar 2021

Telefoon 0578 - 67 66 66
Email  kcp@triada.nl
Website www.triada.nl

Visitatie: Wat moest er tussen 2015 en 2019 gebeuren op het 
gebied van wonen in de gemeenten Hattem, Heerde en Epe? 
Wat zijn de ambities en toezeggingen van Triada geweest? En hoe heeft Triada het uiteindelijk gedaan? 

Triada laat iedere 4 jaar een onafhankelijke commissie onderzoek doen naar deze vragen. Dat is de visitatie. Daarvan leren wat we goed hebben 
gedaan en wat we kunnen verbeteren. En onze partners krijgen inzicht in ons werk. 

De commissie schrijft in haar rapport dat wij de belangen van huurders en woningzoekenden voorop stellen. We vinden dat een groot compliment. 
Alles wat we doen, doen we voor onze belangrijkste doelgroep: huurders met een bescheiden inkomen. Gemiddeld kregen we bij de visitatie een 
7,2 en daar zijn we blij mee.

Het volledige visitatierapport en de samenvatting zijn te vinden op  www.triada.nl (zoek: visitatie) en visitatie.triada.nl. 

Kcp en vaklieden 
Sinds 2019 werkt Triada met het Klant Contact Punt (KCP). Het KCP 
is de afdeling waar u met al uw vragen en reparaties terecht-komt en 
-kunt. Zij proberen u zo snel mogelijk te helpen. Dit kan via de balie, 
e-mail, telefoon of via onze website. Denk aan reparaties, overlast, 
informatie en advies voor woningzoekenden, aanvragen om zelf te 
klussen en nog veel meer. 

De meeste vragen beantwoordt het KCP zelf of ze zorgen dat uw 
vraag op de goede plek terechtkomt. En zo nodig sturen ze een 
vakman naar u toe. 

Wist u dat u online ook veel zelf kunt regelen? 
Kijkt u eens op www.triada.nl. Het KCP kan u ook 
hiermee op weg helpen. Wilt u ons liever bezoeken? 
Tijdens de lockdown is ons kantoor gesloten. Daarna 
gaan wij open op afspraak. 



Nieuwbouw
Opgeleverd
3 woningen Wildekampseweg Wapenveld 
gestart 1 april 2020 en opgeleverd 13 oktober 2020 

Triada heeft in Wapenveld 3 zeer duurzame en levensloopgeschikte 
woningen opgeleverd. Elke woning heeft 2 slaapkamers en een 
badkamer op de verdieping. De rechte trap is geschikt voor het plaatsen 
van een traplift. De woningen worden verwarmd met een warmtepomp 
die warmte uit de lucht haalt. De warmtepomp kan ook voor koeling 
zorgen, erg fijn met de warme zomers die we nu hebben. Op het dak 
liggen zonnepanelen voor elektriciteit. Extra goede isolatie door een 
bijzondere buitenmuur maakt het af. Zo kunnen de energielasten voor de 
bewoners laag blijven. 

Bijna klaar 
10 woningen Assenrade Hattem 
gestart 9 juni 2020 en oplevering half januari 2021 (Loopt uit vanwege 
NUTS aansluitingen)

In januari 2021 verhuurt Triada de laatste 10 nieuwbouw-huurwoningen 
in Assenrade. De uitstraling van de woningen is gelijk aan die van de 
andere huurwoningen in de wijk. Met oog voor detail en gebruik van 
mooie materialen. Nieuw is de toepassing van een warmtepomp en 
pv-panelen. In 2012 is met de bouw van de wijk Assenrade gestart. In 
totaal komen er 275 woningen waaronder in totaal 87 huurwoningen van 
Triada.  

Halverwege 
35 woningen Bloemstraat Heerde 
gestart juni 2020 en oplevering zomer 2021

De bouwwijze en installatie zijn hetzelfde als bij de woningen in 
Wapenveld. Van deze 35 woningen zijn er 18 levensloopbestendig en 17 
speciale jongeren(/starters)woningen. Naast groen in de zin van duur-
zaam, is het plan voor de Bloemstraat ook heel groen qua aanplant. Dit 
gebeurt in de vorm van bomen, plantvakken en hagen. De architectuur 
en inrichting van de straat versterken het tuindorpkarakter van de wijk. 

Gestart met de bouw
50 appartementen en  
10 woningen Lippenoordweg/Zandkamp Hattem 
gestart oktober 2020 en oplevering voorjaar 2022

20 appartementen Heerderhof Heerde 
gestart november 2020 en oplevering zomer 2021  

10 woningen Rooboerskamp Heerde 
start bouw december 2020  en oplevering najaar 2021
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De Huurdersraad wenst u ...

fi jne feestdagen en een goede 
start van een gezond 2021!

www.huurdersraadtriada.nl

2020 is een bijzonder jaar geweest dat we niet snel zullen vergeten. Door 
covid-19 konden wij geen jaarvergadering organiseren. Daarom hebben we 
u nog niet kunnen vertellen waar de Huurdersraad mee bezig is geweest, 
in 2019 en in 2020. Op onze website www.huurdersraadtriada.nl kunt u een 
beknopt verslag van 2019 vinden. 

Wij willen u graag laten zien wat wij doen en wat dat voor u als huurder 
betekent. In plaats van een jaarvergadering krijgt u een verslag van onze 
activiteiten in uw brievenbus. Dat zal in het eerste kwartaal van 2021 zijn.

Innovatief energieproject 
45 appartementen Suikerbrink Vaassen 
oplevering voorjaar 2021

Triada renoveert drie bestaande woongebouwen met daarin 45 appar-
tementen aan de Suikerbrink. We maken de appartementen klaar voor 
de toekomst. De woningen krijgen elektrische wand-verwarming. Deze 
lage-temperatuurverwarming is energiezuinig en ook heel comfortabel. 

De appartementen krijgen een nieuwe plattegrond. Voor de nieuwe 
verwarmingsinstallatie is plek nodig. Er is daarom een slaapkamertje 
minder. Maar de badkamer is groter geworden. Na de renovatie zijn er 
45 appartementen, waarvan 36 met 2 slaapkamers en 9 met 1 slaap-
kamer. Ook komen er nieuwe, lichte en afgesloten ingangshallen aan de 
woongebouwen. En het buitenterrein wordt opnieuw ingericht met onder 
andere speelplaatsen en parkeerplaatsen. 

Dat zijn al 181 nieuwe woningen 

En méér nieuwbouw in voorbereiding
Triada heeft op dit moment nóg ruim 80 appartementen in voorbereiding. 
We berichten hierover zodra er concrete informatie is, zoals: hoeveel 
woningen, hoe gaat het eruit zien, wat voor soort woningen, waar komen 
ze te staan, wanneer zijn ze af? Deze informatie kunt u straks vinden op 

www.triada.nl/projecten

Nieuwbouw is altijd een kwestie van een lange adem. Daarom kunt u 
ervan verzekerd zijn dat Triada nog meer ijzers in het vuur heeft. Ook 
voor de wat langere termijn. Er is grote behoefte aan meer woningen! Wij 
doen ons uiterste best om te zorgen dat die er komen. 
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Bloemstraat Heerde, vernieuwing van een straat

Wildekampseweg Wapenveld
opgeleverd

Lippenoordweg/Zandkamp Hattem

De TriadaTafel
Huurder van Triada of 
woningzoekende? 
Dan horen we graag uw mening over wonen. 
Om te beginnen heeft iedereen een huis nodig. Daar werken wij dus 
hard aan (zie ook het artikel nieuwbouw). 

Maar wat vinden (aanstaande) huurders belangrijk bij wonen? Wat 
verwachten zij van de kwaliteit van een woning of van de wijk? Wat 
verwachten zij van ons en wat wij bieden? De Huurdersraad van 
Triada is voor antwoorden op die vragen onze belangrijkste gespreks-
partner (contact via www.huurdersraadtriada.nl).

Daarnaast is er de TriadaTafel 
We organiseren dan dat we met een wisselende groep huurders in 
gesprek gaan over een bepaald onderwerp. En vanaf 2021 is er ook 
de digitale TriadaTafel. 

Ook in 2021 organiseren wij TriadaTafels 
Zodra het weer mogelijk is nodigen wij u uit voor een groepsgesprek. 
Maar in 2021 horen we ook graag van u via de digitale weg! 

De digitale TriadaTafel 
Meedoen is makkelijk: met uw computer, tablet of telefoon. En op een 
tijdstip dat u uitkomt. U krijgt ongeveer 3 keer per jaar een e-mail om 
mee te doen. U bepaalt iedere keer zelf of u meedoet of niet. Als dank 
maakt u elke keer kans op leuke prijzen. Wilt u meedoen? Dan kunt u 
zich opgeven via www.triada.nl/triadatafel

Triada wenst u 
prettige 

feestdagen en 
een gelukkig 
en gezond! 
nieuwjaar


