
Onze dienstverlening
We moeten vanwege corona zo veel mogelijk thuis werken en 
elkaar zo min mogelijk ontmoeten. Dat heeft gevolgen voor onze 
dienstverlening. Op www.triada.nl kunt u altijd de laatste stand 
van zaken zien.

Ons kantoor is alleen open op afspraak  
Wij zijn bereikbaar via telefoon en e-mail. Of via www.triada.nl. 

Wij voeren reparaties bij u uit 
Bel of mail ons als u een verzoek tot een reparatie hebt. Want zelf een 
reparatie inplannen via de website kan tijdelijk niet. Wij plannen alle 
verzoeken weer in. Dat doen we telefonisch. 

Zegt u de huur op?  
De opzichter maakt afspraken met u over het achterlaten van de 
woning en over bezichtigingen. Hij doet een zogenaamde quick-scan. 
De bedoeling is dat er (bijna) geen persoonlijk contact nodig is. 

Bent u kandidaat voor een woning?  
U kunt de woning meestal pas bekijken als die leeg is. 
De huurovereekomst en de sleutels krijgt u thuisbezorgd als u in deze 
regio woont.

Buiten-werkzaamheden laten we doorgaan 
Het gaat dan ook over schilderwerkzaamheden. We werken volgens 
voorschriften van het RIVM over veilig werken op de bouw. 

Binnen-werkzaamheden onder voorwaarden 
Deze werkzaamheden (energiemaatregelen, woonwensen e.d) doen 
wij alleen als u dat goed vindt en daarom vraagt. Wij maken daarover 
per project afspraken met de bewoners. Wij komen dus niet binnen als 
u dat niet wilt. 

Nog vragen?
Hebt u vragen over wat we wel en niet voor u kunnen doen tijdens de 
beperkingen door corona? Neem dan gerust contact met ons op. 

Nieuws van Triada Nieuws van Triada Nieuws van Triada

Pas op voor oplichters 
Er zijn veel klachten over oplichters die doen of ze bijvoor-
beeld loodgieter zijn. Vooral als er spoed bij is, bellen  
mensen vaak snel een telefoonnummer van internet.  
Doe dat niet! 
Zoek NIET op internet naar ‘RRS’ of ‘loodgieter’
U krijgt dan advertenties te zien waarvan u kunt denken dat 
het RRS is. Maar de naam RRS (Riool Reinigings Service) 
wordt vaak misbruikt! Als u een nummer uit zo’n advertentie 
belt, zeggen ze dat ze van RRS zijn. Maar dat is dan niet 
waar! Als die ‘monteur’ bij u komt, prutst die een beetje  
zonder het probleem op te lossen. Maar u krijgt wel een  
rekening van honderden euro’s! Soms zelfs meer dan 1.000 
euro! 

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

Dit zijn de juiste (spoed)reparatie telefoonnummers  
van Triada:
Storing/schade Bel: Bedrijf
Glasschade, kapotte ruit 0800-022 4410 Glascombinatie  
  Nederland
Verstopping riool 0800-099 1313 RRS
Verwarming, warm water of  088-200 8555 Energiewacht 
mechanische ventilatie  Groep
Rookmelder van Fire Angel  0800-311 1111 Fire Angel
Ander type rookmelder Niet bellen Zelf batterij 
  vervangen
Alle overige zaken  
Bel ons:  0578–676666 Triada

Doelstelling  
‘gemiddeld label B’ 
heel jaar eerder  
bereikt
De afgelopen 10 jaar hebben we u steeds verteld dat Triada zorgt 
dat de woningen gemiddeld energielabel B hebben in 2021. Eind 
2020 was de gemiddelde energie-index van al onze woningen 1,39. 
Dat staat gelijk aan gemiddeld label B. Daarmee hebben we de 
doelstelling een heel jaar eerder behaald! In de loop van 2021 wordt 
ook in Hattem het gemiddelde label een B. Dan hebben we in alle drie 
de gemeenten deze duurzame mijlpaal bereikt. 
Daar zijn we zelf best trots op. Maar het is vooral heel belangrijk voor 
onze huurders. Zij besparen daardoor op de energiekosten. En voor 
het klimaat. Minder gasverbruik is minder CO2 in de lucht en in het 
milieu.

Eerste 15 appartementen 
Suikerbrink in verhuur
Aan de Suikerbrink renoveerde Triada 3 flatgebouwen met in totaal 
45 appartementen. De flats die uit circa 1960 stammen hebben 
energielabel A+ gekregen! Dat kan alleen omdat ze volledig vernieuwd 
zijn. De indeling van de flats is geheel anders geworden. Voor de 
nieuwe installatie is plek ingeruimd. Er is daarom een slaapkamertje 
minder. Maar de badkamer is groter geworden. Ook de uitstraling van 
de flats is en wordt aangepakt. Een nieuwe entree, een grote facelift 
voor de buitenkant met onder andere nieuwe balkonhekken. De groen-
ruimte wordt opnieuw aangelegd. Op het dak liggen zonnepanelen. 
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BENG staat voor Bijna Energie Neutrale Gebouw. We moeten dus 
naar (bijna) nul energieverbruik voor een woning. Het gaat dan om 
nieuwbouw en om de energie die nodig is voor verwarmen, koelen 
en warm water. Om dat doel van bijna nul te bereiken zijn er drie 
stappen. Gelukkig hebben we 1 of 2 en soms zelfs al 3 stappen 
gezet. Die stappen zijn:
1. Geen energie verspillen: we zorgen dat de woning zo goed mogelijk  
 geïsoleerd is. 
2. Uitstoot CO2 terugdringen: we zorgen dat er niet te veel fossiele  
 energie (zoals gas) nodig is. De hele installatie moet slim en zuinig  
 zijn, mechanische ventilatie is noodzakelijk. 
3. Hernieuwbare energie gebruiken: we zorgen dan dat de woning  
 gebruikmaakt van groene energie. Dat is nu meestal energie van  
 zonnepanelen of een warmtepomp.  
De techniek blijft zich ontwikkelen. Dus met welke technische oplos-
singen we deze opgaven gaan invullen is nog niet te zeggen. 

En dan zijn bewoners aan zet
Want bij wie kopen zij hun stroom? En is dat dan groene stroom? Of 
gebruikt de energieleverancier nog kolen en gas (met CO2-uitstoot) om 
elektriciteit op te wekken? En hoe (on)zuinig zijn bewoners zelf met 
energie? Weten zij al hoe zij dat aan kunnen pakken? Of valt er nog veel 
te winnen? Dat zijn heel veel vragen.

Nog meer energie besparen? 
Energie besparen blijft nog tientallen jaren erg belangrijk in ons leven. 
Want in 2050 mogen we bijna helemaal geen CO2 meer uitstoten. CO2 
komt vrij bij verbranding van gas, olie of kolen. Dus bij het verwarmen 
van de meeste woningen en bij het opwekken van veel elektriciteit. In 
2030 moeten we al de helft van de CO2 hebben bespaard!

Dat betekent nu: 
• Triada maakt de woningen steeds energiezuiniger, steeds vaker met 

CO2-vrije installaties en hernieuwbare energie.
• Bewoners proberen minder energie te gebruiken. Vooral minder gas, 

maar ook zo min mogelijk elektriciteit. En bewoners kunnen kiezen 
voor groene energie.

Dit doen we bij energiemaatregelen

Echt goede informatie over thuis energie besparen is maatwerk 
Energie leren besparen vraagt extra aandacht. Maar we leren het wel. 
Want hoe lang gebruiken we nu al zuinige verlichting? En wie wast er 
nog standaard op 60 of 90 graden? Of laat het licht aan in kamers waar 
niemand is? Maar echt goede informatie over thuis energie besparen is 
maatwerk en daarbij kunnen energiecoaches helpen.    

De energiecoaches gaan ons helpen! 
Omdat het best lastig is om echt zuiniger met energie om te gaan, zijn 
er energiecoaches. Zij zijn getrainde vrijwilligers en helpen bewoners 
inzicht te krijgen in wat er mogelijk is. Er zijn nu energiecoaches actief 
in de gemeenten Epe, Heerde en Hattem. Zij werken onder de vlag van 
de drie gemeenten. En zij werken samen met Triada. In Heerde zijn de 
energiecoaches vrijwilligers van energie-coöperatie Heerde Energiek. 

Een energiecoach kijkt met u mee naar uw persoonlijke situatie
Wij hebben de energiecoaches gevraagd om met onze huurders een 
‘keukentafelgesprek’ te voeren over energiebesparing. In 2021 bieden 
energiecoaches in een paar wijken van Triada hun hulp aan. Soms krijgt 
u daarbij zelfs een bespaarpakket cadeau. 

De volgende stap in duurzame woningen 
heet B.E.N.G. 

We zorgen altijd eerst voor goede 
isolatie en ventilatie. Daarvoor 
worden gevels en kruipruimten 
geïsoleerd en daken (vernieuwd 
en) geïsoleerd. De woning krijgt 
overal isolerend glas. Met een 
dichtere ‘schil’ (buitenwanden) 
is er minder energie nodig om 
de woning warm te krijgen. 
Waar nodig wordt de cv-ketel 
vervangen, steeds vaker door een 
hybride cv-ketel/warmtepomp.  
En soms is het nodig om zonne–
panelen te plaatsen. 
Triada combineert de energie-
maatregelen met schilderwerk en 
ander onderhoud aan gevels en 
kozijnen. Bij de werkzaamheden 
wordt ook asbest verwijderd, 
indien aanwezig en nodig. Tegelijk 
met energiemaatregelen kunnen 
huurders vaak ook kiezen voor 
een nieuwe badkamer, keuken en/
of toilet. Dat gebeurt op basis van 
het woonwensenpakket.
Warm en tochtvrij wonen en ook 
nog eens een lagere energie–
rekening op de mat. Dát is wat 
we verwachten voor bewoners. 



Woonwensenpakket  
Veel huurders weten het wel: ze kunnen een aantal (grote) 
woonwensen bij ons aanvragen. Bijvoorbeeld als de badkamer 
toe is aan vernieuwing, omdat deze is afgeschreven. Op de 
website van Triada leggen we het verder uit. 

In 2020 kreeg Triada ruim 250 aanvragen voor een woonwens. Door 
de coronacrisis kwam de uitvoering in het voorjaar stil te liggen. Er 
waren ook veel huurders die zelf om uitstel vroegen. In april 2020 
kon de gewone bouw stap voor stap weer beginnen. Maar het duurde 
langer voordat er weer volop gewerkt kon worden binnen in de 
woningen. 

In de zomer pakten we stap voor stap het werk binnen in de woningen 
weer op. De achterstanden hebben we niet helemaal in kunnen lopen. 
De lockdown van dit jaar helpt ook niet. Daarom moeten veel mensen 
nu langer wachten op hun woonwens. Ook mensen die zelf om uitstel 
hebben gevraagd en nu graag willen dat het werk een keer gebeurt. 
We vragen begrip van u als huurder en hopen op uw geduld.  

Uiteindelijk zorgen we ervoor dat uw woonwensen werkelijkheid 
worden. 
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Klaar voor het 
voorjaar?!
De herinnering aan sneeuw en ijs is nog vers. Maar het voorjaar 
breekt nu razendsnel aan. Sneeuwklokjes, krokussen, narcissen, 
forsythia’s: voor je het weet bloeit er van alles in de tuin. Of … toch 
niet in uw tuin? Dat zou jammer zijn. Misschien dat het u dit jaar 
lukt om iets van uw tuin te maken? 

Een tuin aanleggen en onderhouden, hoe pakt u dat aan?
Kijk eens op internet voor goede raad. U bent niet de enige met vragen 
over een tuin aanleggen en onderhouden. Zoeken op ‘tuinieren voor 
beginners’ levert goede resultaten. Kijk eens op www.kleinetuinen.nl of 
www.florum.nl of www.tuinen.nl. De website kleinetuinen.nl geeft ook 
veel tips voor gratis en goedkope planten. 

Groen is ook klimaatvriendelijk
Kijk voor leuke tips ook eens op: www.veluweduurzaam.nl/groenegids. 
In deze video krijg je tips hoe je aan de slag kunt gaan met een klimaat-
vriendelijke tuin: YouTube, zoek Veluwe Duurzaam: Zo ga je aan de slag 
met een klimaatvriendelijke tuin!

Tegels of tuin, bestraten of beplanten?
Vaak denken mensen bij een onderhoudsarme tuin aan tegels en wat 
bloempotten. Dat lijkt zo makkelijk. Maar tegels en potten kunnen meer 
geld en tijd kosten dan een groene tuin met vaste planten. Potplanten 
drogen snel uit en vragen meer verzorging dan vaste planten. En tussen 
de tegels gaat onkruid groeien dat moeilijk weg te halen is. Bovendien is 
een groene tuin in de zomer veel koeler. En bij zware regenbuien hebt 
u met tegels grote kans op wateroverlast. Probeer het dus groen aan te 
pakken en geniet van de beloning van een groene tuin. 

In de huurovereenkomst staan 
afspraken over tuinonderhoud
Een tuin geeft u extra leef-, beweeg- en speelruimte. Maar een tuin geeft 
ook wat verplichtingen. Een slecht onderhouden (voor)tuin laat een 
straat er rommelig uitzien. Dat is jammer. De huurder is verantwoordelijk 
voor het onderhoud van zijn tuin. Daarom spreekt Triada bewoners van 
slecht onderhouden tuinen aan. 

Dit verwachten wij van u: 
• Onkruid verwijderen, ook tussen tegels
• Gras korthouden
• Snoeien van hagen, struiken en bomen
• De tuin niet gebruiken als stalling of opslag
• Onderhoud achter- en tussenpaden: bewoners zorgen samen voor 

het openhouden van de paden. En voor het weghalen van onkruid, 
blad en sneeuw (maar dat laatste zal nu wel weer even duren!). 

92 woningen naar label A(+)
Acacialaan (Heerde), 
Esdoornhof en Iepenhof (Vaassen)
Warm en tochtvrij wonen en ook nog eens een lagere energierekening 
op de mat. Dit is het mooie resultaat voor 92 woningen in Vaassen en 
Heerde waar wij in het najaar van 2020 energiemaatregelen uitvoerden. 
Alle 92 woningen krijgen energielabel A of zelfs A+: (zeer) energiezuinig 
met een hoog wooncomfort. Het gaat om oudere woningen die nu weer 
helemaal klaar voor de toekomst zijn. 

Met een dichtere ‘schil’ (buitenwanden) is er minder energie nodig om 
de woning warm te krijgen. We zorgen daarom altijd eerst voor goede 
isolatie. De woningen kregen dak- en vloerisolatie en isolerend glas en 
nieuwe mechanische ventilatie. Waar nodig is de cv-ketel vervangen. 
Bij de woningen in Vaassen zijn zonnepanelen op het dak gekomen. 
Daardoor zijn de woningen niet alleen heel energiezuinig, ze wekken 
ook zelf een deel van de energie op. Tegelijk met de dakrenovatie zijn 
ook de dakgoten vervangen. Nieuwe gevelpanelen en schilderwerk 
maken het werk aan de woningen af. 

Na afronding van de werkzaamheden in Vaassen is hier een kierdicht-
heidsmeting gedaan. Vóór de renovatie liet de woning 300 liter lucht 
per seconde door. En nu, na het isoleren, is dat minder dan de helft, 
namelijk 120 liter per seconde. Een prachtig resultaat en heel goed voor 
de energiezuinigheid. 
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Assenrade, een wijk 
waar alles perfect 
samenkomt
Triada heeft de laatste 10 nieuwbouw 
huurwoningen in de wijk opgeleverd 
aan de nieuwe huurders. 
Deze woningen vormen het sluitstuk van de wijk Assenrade waar 
sinds 2012 in totaal 275 woningen zijn gebouwd. Daarvan zijn er 87 
huurwoningen van Triada. De overige zijn koopwoningen en vrije 
kavels. 

Ontwikkeling en architectuur
Al voor 2010 ging Triada voor de ontwikkeling van Assenrade een 
samenwerking aan met Bouwfonds, nu BPD. Er werd een diverse wijk 
ontwikkeld met huur- en koopwoningen. Vanuit de samenwerking werd 
contact gezocht met architectenbureau 19 het Atelier uit Zwolle. Dit 
bureau ontwierp eerder voor Triada in Hattem de karakteristieke Dikke 
Tinne huurappartementen en -woningen.  

Ook in Assenrade liet de architect zich inspireren door de historie van 
Hattem. De architectuur van de woningen grijpt terug op het historische 
stadshart van Hattem. Aan de materialen, kleuren en detaillering is 
bijzondere aandacht besteed. Bijna geen woning is hetzelfde. In de 
straten zijn hier en daar verschillende grote (stads)poorten aangebracht. 

Verandawoningen
Een bijzonderheid in Assenrade vormen 10 zwarte verandawoningen. 
De zwarte houten afwerking en de lage brede kap verwijst naar schuren 
op het platteland. De woningen staan op een plek waar de groene 
natuur als het ware de wijk binnenkomt. Triada wilde hier graag iets 
bijzonders maken en bouwen met respect voor de natuur. De huur–
woningen zijn met innovatieve duurzame materialen gebouwd. Ze zijn 
levensloopgeschikt met alle voorzieningen op de begane grond. In 
plaats van tuinen hebben de woningen royale veranda’s. 

De laatste 10 woningen 
Op 25 februari levert Triada de laatste 10 eengezinswoningen op, in 
twee rijen van vijf. 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. 

De woningen zijn ook hier vanzelfsprekend aardgasloos 
Ze worden voorzien van een warmtepomp: voor verwarming, warm 
water en voor ongeveer vier graden ‘topkoeling’. Deze eengezins–
woningen zijn iets kleiner dat de eerdere huurwoningen van Triada in de 
wijk. De bouwkosten zijn de afgelopen jaren sterk gestegen. Triada kan 
door iets kleiner te bouwen toch betaalbare duurzame huurwoningen 
aan haar doelgroep aanbieden. 

De tijdlijn
• In 2012 startte de bouw van de wijk
• In de 1e en 2e fase zijn 53 huurwoningen van Triada opgeleverd
• In de 3e en 4e fase zijn er 14 en 10 huurwoningen opgeleverd
• In de 5e fase nog eens 10 huurwoningen
• In totaal zijn er 275 woningen gebouwd waarvan 87 huurwoningen 

van Triada

Assenrade ligt aan de noordkant van de stad, tegen het buitengebied 
en niet ver van de IJssel. De wijk is ruim opgezet en heeft een mooie 
verbinding met het groene gebied. De straatnamen verwijzen naar 
Hanzesteden. De wijk kent verschillende soorten woningen: vrijstaand, 
twee-onder-één-kappers en rijtjeswoningen. 

Overige nieuwbouw in Hattem 
Triada werkt op dit moment aan 50 huurappartementen en 10 woningen 
aan de Lippenoordweg / Zandkamp. Deze worden nu gebouwd en in 
2022 opgeleverd. Ook hier is 19 het Atelier uit Zwolle gevraagd voor de 
architectuur. 

Wat betekent huurbevriezing 
voor huurders van Triada?
 
De regering heeft besloten de huren voor sociale huurwoningen dit 
jaar te bevriezen. Bijna alle huurders van Triada wonen in zo’n  
woning. Dan betekent dit dat u per 1 juli 2021 geen jaarlijkse huur–
verhoging krijgt. De bijkomende kosten (servicekosten en fondsen) 
kunnen wel veranderen (omhoog of omlaag). 

Triada stuurt alle huurders hierover voor 1 mei een brief. 


