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Accio in gesprek over  
de prestatieafspraken met  
Talis en de gemeenten
De afgelopen maanden zijn we met Talis, de gemeen-

ten Wijchen en Nijmegen bezig om duidelijke afspra-

ken te maken over belangrijke thema’s voor u als 

huurder: betaalbaarheid, de benodigde hoeveelheid 

sociale huurwoningen, leefbaarheid, wonen & zorg, 

duurzaamheid, etc. 

Accio vroeg bijzondere aandacht bij de gemeente 

Wijchen voor het thema jongerenhuisvesting. Jon-

geren hebben moeite om een geschikte woning te 

vinden in Wijchen. Hierdoor blijven ze langer dan  

gewenst bij hun ouders wonen of ze verhuizen nood-

gedwongen naar een andere gemeente. De oproep 

van Accio was aanleiding voor de gemeente om  

jongeren uit te nodigen om over hun woonbehoef-

ten te praten. 

In Nijmegen ligt de focus van Accio vooral op door-

stroming, beschikbaarheid en duurzaamheid. 

Voor 15 december moeten de prestatieafspraken 

klaar zijn en bij de minister liggen. De verwachting 

is dat dit gaat lukken!

De algemene ledenvergadering
Denkt u wel eens na over uw woonomgeving, uw 

woning of hoe Talis zaken zou kunnen aanpakken? 

Tijdens de algemene ledenvergadering (ALV) van 

Accio is ruimte om uw kijk en ervaringen met Accio 

te delen. Het bestuur van Accio vindt het belangrijk 

te weten wat er speelt in uw woning en uw buurt. 

Zo kunnen we nog beter uw stem vertegenwoordi-

gen in de gesprekken met Talis en de gemeenten.

Twee keer per jaar houdt Accio een algemene leden-

vergadering (ALV) voor haar leden en huurders van 

Talis. In mei staan de formele onderwerpen op de 

agenda waar een huurdersvereniging verantwoor-

delijk voor is. Het gaat dan over onderwerpen als het 

werkplan, de begroting en de voortgang van de werk-

groepen. De ALV in november staat in het teken van 

praten met elkaar, het delen van ervaringen en het 

leren van elkaar. 

De volgende ALV is op 25 november 2017 om 13.30 uur 

in wijkcentrum Hatert in Nijmegen. Meldt u zich 

aan als u komt? Dit kan via onze website: 

www.hv-accio.nl/huurdersbijeenkomsten. 

Is deze datum al voorbij? Zaterdag 26 mei 2018 is 

de volgende ALV. 
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In deze nieuwsbrief informeert Accio alle huurders van Talis over  

de activiteiten van de afgelopen maanden. Ook komt naar voren wat er  

op de agenda staat voor de komende tijd. Benieuwd? Lees de berichten 

van de werkgroepen en ontdek hoe u ook kunt meedoen. 
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Werkgroep huurbeleid
De voornaamste taak van deze werkgroep is mee-

denken en adviseren over de huurverhoging 2018 

van Talis. De gesprekken tussen de werkgroep en  

Talis zijn net weer gestart en we maken ons sterk 

voor betaalbare huren voor alle huurders van Talis. 

Ook houden we de landelijke (kabinets-)ontwikkelin-

gen en plannen in de gaten, omdat dit van invloed 

kan zijn op de huren van Talis. 

Heeft u interesse om mee te praten in deze werk-

groep? U kunt zich opgeven via info@hv-accio.nl.

Lid worden 
U kunt gratis lid worden van Accio. Aanmelden kan 
via www.hv-accio.nl. Zo weet u zeker dat u op de 
hoogte blijft en dat u kunt meedenken op thema’s 
die u interesseren. We zijn altijd op zoek naar ver-
sterking voor onze werkgroepen!

Contactgegevens
Per e-mail: info@hv-accio.nl
Telefonisch contact: 06 26 25 89 69 
Postbus 9043, 6500 KC Nijmegen
Facebook.com/AccioHuurdersvereniging

Agenda
Doorlopend vinden er werkgroepen plaats. 

Wat staat er verder op de agenda?

• November : ALV 25 november 2017

• December : Ondertekenen prestatieafspraken

• Januari : Nieuwjaarsactiviteit werkgroepen

• Maart  :  Advies uitbrengen Huurbeleid 2018

• April  :  Bijeenkomst bewonerscommissies

• Mei  : ALV 26 mei 2018

Werkgroep communicatie 
lanceert Facebook
Accio is vanaf nu te vinden op Facebook:

Facebook.com/AccioHuurdersvereniging 

We willen hier huurders van Talis informeren over 

Accio activiteiten en u op de hoogte houden van inte-

ressant nieuws over allerlei huurdersonderwerpen. 

Volg onze pagina en u weet zeker dat u niets mist! 

Vindt u het leuk om ook nieuws te delen  

en wilt u meedoen in de facebook-redactie?  

Geef ons een seintje!

Tip van Accio
Wist u dat u met vragen over uw wijk terecht kunt 

bij de wijkbeheerder van Talis? In alle wijken is een 

wijkbeheerder aanwezig die aanspreekpunt is voor 

bewoners. Of het nu gaat over leuke ideeën voor 

de buurt, kleine ergernissen of grote overlast: de 

wijkbeheerder hoort het graag. Op de website van 

Talis vindt u informatie wie uw wijkbeheerder is: 

www.talis.nl/in-de-wijk/wijkbeheerders.htm.


