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DE HUURDERS VAN TRIVIRE WORDEN OP BELEIDSNIVEAU
VERTEGENWOORDIGD DOOR DE HUURDERS PARTICIPATIERAAD

TRIVIRE.
DE STICHTING HUURDERS PARTICIPATIERAAD TRIVIRE (HPT) IS EEN
ZELFSTANDIGE EN ONAFHANKELIJKE ORGANISATIE VOOR, DOOR EN
VAN HUURDERS.
DE STICHTING

IS NOTARIEEL EEN OFFICIËLE STICHTING EN

INGESCHREVEN BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL.

DE HPT BESTAAT MOMENTEEL UIT 10 PERSONEN EN ONDERHOUDT
CONTACT MET HET MANAGEMENT VAN TRIVIRE EN MET DE RAAD VAN

COMMISSARISSEN.

VIA DEZE NIEUWSBRIEF WIL

DE HPT U OP DE HOOGTE HOUDEN VAN

DE RECENTE ONTWIKKELINGEN.

OP ONZE WEBSITE VINDT U MEER INFORMATIE.
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HUURDERS PARTICIPATIERAAD TRIVIRE
Halleyweg 309 3318 CK Dordrecht
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Een bewogen jaar.
We hebben een bewogen jaar achter de rug door de Coronacrisis.
Nadat in februari 2020 de eerste coronabesmetting werd vastgesteld in Nederland, werd
eind maart 2020 een maatschappelijke lockdown ingesteld om de verspreiding van het virus
af te remmen.
Dit had verregaande consequenties voor het maatschappelijk verkeer, ook voor de Huurders
Participatieraad Trivire, de HPT.
Een aantal geplande samenkomsten kon niet doorgaan zoals de belangrijke vergadering met
de huurders-en bewonerscommissies.
Gelukkig opent zich nu een perspectief met uitzicht op de versoepeling van de lockdown
maatregelen.
De HPT heeft goede hoop dat we elkaar in mei of juni van 2021 weer fysiek kunnen
ontmoeten.
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Nieuwe bestuursleden.
De HPT heeft 2 nieuwe bestuursleden mogen verwelkomen.
Ze stellen zich graag aan u voor.
Ik ben Jolante van der Graaf (geboren 06-091948). Sinds 1 oktober 2020 ben ik lid van de
HPT. Voordat ik bij de gemeente Dordrecht ben
gaan werken, heb ik ook in het bedrijfsleven
gewerkt.
In 1983 ben ik in dienst getreden bij de
gemeente Dordrecht tot en met 29 augustus
2013. Binnen de gemeente heb ik gewerkt bij
Stadswerken, Personeelszaken en bij het
StadsBestuursCentrum (SBC).
De laatste jaren was mijn functie die van
directie-assistent.
Ik vertrouw op een fijne samenwerking met de
andere leden van de HPT.
Groet, Jolante

Ik ben Hannie Eland - van Meijeren, geboren in
Kinderdijk maar vanaf mijn 9de opgegroeid in
Dordrecht. Samen met mijn man heb ik een
aantal horecabedrijven gehad in Dordrecht.
Daarna heb ik gewerkt als bestuurssecretaresse
bij het Da Vinci College en de Stichting H3O en
de laatste 10 jaren bij Colleges van B&W van
verschillende gemeentes.
Na mijn pensionering ben ik lid geworden van
de Huurdercommissie van het complex waar we
nu wonen de “Schuttevaer Staete” en sinds kort
ook bestuurslid bij de HPT.
Ik kijk er naar uit om me ook in te zetten voor
de HuurdersParticipatieraad Trivire.
Groetjes, Hannie
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Nieuws uit de werkgroepen.
De werkgroep Energie.
Deze werkgroep volgt nauwlettend de ontwikkelingen voor wat betreft de Klimaatwet en de
daarvoor benodigde energietransitie.
Inmiddels ligt er een nieuwe versie, de klimaatwet 1.5, ter tafel die de regering meer
instrumenten in handen geeft om de gestelde doelen te behalen. Ben van de Giessen, lid van
het Dagelijks Bestuur van de HPT, vertegenwoordigt de HPT in de RES Drechtsteden.

De werkgroep Palt.
Hans Schuitema heeft speciaal voor deze nieuwsbrief een stuk geschreven.
Inleiding en doel van de Prestatie Afspraken op Lange Termijn.
De Eerste Kamer heeft, net zoals eerder de Tweede Kamer, unaniem ingestemd met het
wetsvoorstel van minister Blok (Wonen) dat het corporatiebestel ingrijpend hervormt. In de
gewijzigde Woningwet…
Lees meer...

De werkgroep VvE
In maart 2020 is er nieuwe werkgroep gevormd met het doel om in overleg met Trivire de
problemen tussen kopers en huurders in een zogenaamd “Gemengd Complex” opnieuw
gedetailleerd in kaart te brengen en passende oplossingen voor de problemen te vinden.
De werkgroep wacht op een conceptvoorstel hierover van Trivre. Naar verwachting zal dat
concept in april van dit jaar door Trivire naar de leden van de werkgroep worden gestuurd.

De werkgroep Scootmobielbeleid
Trivire gaat deze maand een nieuwe coördinator voor deze werkgroep aanstellen.
Zodra de naam van deze persoon bekend is, zal deze werkgroep met hernieuwde kracht
proberen de problemen, betreffende de stalling en oplaadpunten van de scootmobielen op
te lossen.
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Informatie voor de commissies.
Financiële verantwoording en budgettering.
Het formulier voor de financiële verantwoording en budgettering voor de commissies kunt u
aanvragen bij de HPT. U stuurt het ingevulde formulier naar uw wijkregisseur die het na zijn
akkoord naar de HPT stuurt. Het formulier kunt u ook
Downloaden
Als de HPT ook akkoord gaat wordt het formulier weer na de wijkregisseur gestuurd die
vervolgens een betalingsopdracht naar Trivre stuurt.

Het Trivire Tientje
•

•
•

•
•

•

De aanvrager van het Trivire Tientje laat Trivire schriftelijk weten wat het idee is en
waarom men het idee wilt uitvoeren, wat het aantal deelnemers (of mensen die het
idee steunen) is en wat daarbij van Trivire nodig is;
Het ingediende idee moet ten goede komen aan het woongebouw of de directe
woonomgeving (denk hier bijvoorbeeld aan portiek of tuin);
Voor elke deelnemer stelt Trivire maximaal € 10,- beschikbaar aan de aanvrager van
het Trivire Tientje. Alleen huurders van Trivire kunnen een aanvraag indienen. Kopers
mogen wel deelnemen aan een initiatief, maar de verhouding moet minimaal 70
(huurders Trivire)/ 30 (kopers) zijn. Organisaties kunnen geen aanvraag doen.
De aanvrager van het Trivire Tientje levert Trivire het aantal deelnemers aan, dit kan
door middel van een handtekeningenlijst;
De aanvrager laat Trivire (liefst met een verslag en foto’s) weten waar het Trivire
Tientje aan besteed is, zodat Trivire dit op haar website en social media kanalen kan
vermelden. Maximaal 1 terugkerend initiatief/activiteit per jaar, indien de activiteit
succesvol is gebleken.
Het geld mag niet besteed worden aan wijk- of buurtfeesten en eten en drinken.

Zaken waar de HPT intensief mee bezig is, zijn o.a. de warmtewet, huuraanpassing
2021/22 en de belangen van huurders bij verbouw-/renovatieprojecten indien er geen
bewoners-/huurderscommissie is.
De HPT wenst u veel succes met uw werk in de commissies.
Veel informatie vindt u op onderstaande websites;
https://www.participatieraad-trivire.nl/
https://www.trivire.nl/
https://www.woonbond.nl/
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