
Samen vooruit kijken
Onze wereld is in de ban van het Coronavirus. Dat treft ook u. Daarom willen 
we als bestuur van Accio ons medeleven betuigen. Natuurlijk op de eerste 
plaats aan degenen die dierbaren verloren hebben en zij die ziek zijn. 

Daarnaast zijn er nog de mensen die op één of andere manier indirect getroffen 
zijn door deze vreselijke crisis. Dat kan variëren van eenzaamheid tot het verlies 
van hun baan. Ook hen willen we een hart onder de riem steken en alle sterk-
te toewensen. Tegelijk zien we ook mooie initiatieven, zoals het balkonbingo, 
balkongym en de buitenconcerten. Daarnaast zien we veel saamhorigheid en 
mensen die elkaar op een of andere manier helpen. 

Ondanks alles moeten we ook weer samen vooruit kijken. Samen plannen maken 
en zaken oppakken. In dit inlegvel willen wij een aantal van die plannen en onder-
werpen met u delen.

Algemene ledenvergadering  
verzet van 6 juni naar 21 november
De Algemene Leden Vergadering (ALV) vindt plaats 
op zaterdag 21 november. De bijeenkomst stond ge-
pland op zaterdag 6 juni. In verband met de Corona-
crisis heeft het bestuur van Accio besloten om deze 
te verplaatsen naar het najaar. De datum van 6 juni 
kunt u dus uit uw agenda verwijderen. Nadere infor-
matie over de ALV van 21 november vindt u te zijner 
tijd op de website www.hv-accio.nl. Leden van Accio 
ontvangen natuurlijk persoonlijk een uitnodiging. 

Digitale participatie
Huurdersvereniging Accio zoekt op allerlei manieren 
contact met huurders van Talis. Dit doen we door mid-
del van digitale nieuwsbrieven, een website, inleg- 
vellen in bewonersblad Thuis, ledenvergaderingen 
en achterbanraadplegingen. Voortdurend stellen we 
onszelf de vraag hoe we u nog beter kunnen informe-
ren en betrekken. Op dit moment onderzoeken we bij-
voorbeeld de mogelijkheden van digitale participatie. 

Tegenwoordig heeft bijna iedereen een computer, 
een tablet of een mobiele telefoon. Dit biedt moge-
lijkheden om mensen via digitale kanalen te vragen 
naar hun ervaringen, wensen en ideeën. 

Dit jaar start Accio met een proef om te kijken of 
digitale participatie iets is om de contacten met 
leden en huurders van Talis te verbeteren. Wij hou-
den u op de hoogte van de voortgang.
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Achterbanraadpleging 
‘geluidsoverlast’
Op initiatief van Accio en in samenwerking met  
Talis en de Woonbond zou er eind maart een onder-
zoek plaatsvinden naar geluidsoverlast. Als gevolg 
van de Coronacrisis hebben we dit onderzoek moe-
ten uitstellen. Naar verwachting vindt dit nu direct 
na de zomervakantie plaats. 

Als het zover is, krijgt u van Talis en/ of Accio een 
uitnodiging om aan dit onderzoek deel te nemen. 
Uiteraard kunt u actuele informatie over dit onder-
zoek vinden op onze website www.hv-accio.nl.

NoTEER IN JE 
AGENDA!

 Algemene ledenvergadering verzet  van 6 juni naar 21 november!



Nieuwe website
Wij vinden het belangrijk om onze leden en andere 
huurders van Talis goed te informeren. Bovendien 
willen wij u graag de gelegenheid bieden om uw me-
ning en ideeën met ons te delen. Onze website speelt 
daarbij een belangrijke rol. Omdat de website, zowel 
qua inhoud als uitstraling, niet langer voldeed aan 
de eisen van deze tijd, heeft de werkgroep commu-
nicatie afgelopen maanden gewerkt aan een nieuwe 
website. De vernieuwde website gaat waarschijnlijk 
in juni live en is te vinden onder: www.hv-accio.nl.

18 jaar? Schrijf je in bij Entree
Als je in aanmerking wilt komen voor een sociale huur-
woning, dan moet je jezelf eerst inschrijven bij Entree. 
Het aantal jaren dat je ingeschreven staat, bepaalt  
de snelheid waarmee je in aanmerking komt voor  
een woning. Dus schrijf je direct in bij Entree als je 
18 wordt. Dat doe je via de website: www.entree.nu.

Bewoners- en  
activiteitencommissies
Afgelopen maanden is op een pijnlijke wijze dui-
delijk geworden hoe hard we elkaar nodig hebben. 
Een beetje op elkaar letten, er voor elkaar zijn en zo 
nodig elkaar aanspreken, kan het leven in uw buurt 
of complex veel prettiger maken. 

Als u graag die ogen en oren in uw omgeving wilt 
zijn, laat het ons dan weten. Want, als wij weten 
wat er onder bewoners leeft, dan kunnen wij jullie 
belangen beter behartigen. Bovendien is het voor 
medewerkers van Talis gemakkelijker om snel en 
goed hun werk te doen. 

Ook bewoners die alleen af en toe iets leuks orga-
niseren, zijn belangrijk voor een prettige leefom-
geving. Wilt u als bewoner graag uw steentje bij-
dragen, maar weet u niet hoe, neem dan contact 
met ons op. Onze contactgegevens vindt u op onze 
website www.hv-accio.nl. Wij kunnen u adviseren 
en ondersteunen bij de oprichting van een bewo-
ners- of activiteitencommissie. Natuurlijk kunt ook 
rechtstreeks contact opnemen met Talis.

Word lid en doe mee
De crisis van afgelopen maanden heeft ons in ieder 
geval één ding geleerd: het belang van saamhorig-
heid. Alleen samen zijn we in staat om problemen 
op te lossen, nieuwe wegen in te slaan en zaken te 
veranderen. Dat geldt ook als het gaat om voldoen-
de en betaalbare woningen én om een schone en 
veilige woonomgeving. 

Daarom roepen wij u op om 
lid te worden van huurders- 
vereniging Accio en met 
ons mee te werken aan 
een prettig thuis voor alle 
huurders van Talis. 

Op onze website  
www.hv-accio.nl/lidworden  
kunt u zichzelf aanmelden.

Activiteiten werkgroepen
Duurzaamheid

In Wijchen zijn de energiecoaches opge-
leid. Zij adviseren huurders hoe ze zelf, 
vaak op een eenvoudige manier, energie in 
hun woning kunnen besparen. In verband 
met Corona is nog niet duidelijk wanneer 
de coaches van start gaan. Wij houden u 
via onze website op de hoogte. 

Huurbeleid
De werkgroep heeft Talis geadviseerd over 
de huuraanpassing die op 1 juli ingaat. 
Hierover kunt u ook meer lezen in de huur-
krant die u via Talis ontvangt en daarna 
ook op de website van Accio.

Leefbaarheid
De werkgroep maakt zich sterk dat Talis 
enkele wooncomplexen in Nijmegen en 
Wijchen geschikt gaat maken voor prettig 
wonen voor ouderen (60+). 

Communicatie
De werkgroep communicatie is bezig met 
de ontwikkeling van een nieuwe website 
en een digitaal participatiekanaal. 

Word OOK lid  
en doe  

ACTIEF mee!
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