
De vrijheid in zijn nieuwe huis bevalt Simon Schiks erg goed. 

	 	‘Lekker	op	
mezelf,	daar	
was	ik	aan	toe’

Als jongere met een lichamelijke 

beperking kun je heel goed op jezelf 

wonen. In Nijmegen-Lent bouwde Talis 

in overleg met Mindset, een bewoners-

initiatief voor mensen met een lichame-

lijke beperking, tien nieuwe woningen. 

Simon Schiks woont er met veel plezier. 

Met een druk op de knop draait de 

brede voordeur open. “Welkom”, zegt de 

25-jarige Simon. Hij woont hier nu sinds 

een paar maanden. Zijn huurwoning is 

sfeervol en met smaak ingericht. Mooie 

lampen, goed uitgeruste keuken en een 

lekkere bank. “Die laatste is niet voor 

mijzelf”, lacht Simon, die vanwege zijn 

beperking in een rolstoel zit.

Er wonen hier in Nijmegen-Noord tien 

jongeren met een lichamelijke beperking 

tussen de 22 en 30 jaar. Talis heeft de 

woningen gebouwd.

De bewoners kopen zelf zorg in, bepalen 

wie dat levert en hoe vaak ze zorg nodig 

hebben. Er is bijna dag en nacht iemand 

in de gemeenschappelijke ruimte 

aanwezig die naar de bewoners toe kan 

komen om te helpen. Simon: “Bijvoor-

beeld als ik wil lunchen of als ik wat wil 

drinken. Want ik kan het niet zelf pakken.”  

Hulp in de buurt
Voor zijn persoonlijke verzorging huurt 

Simon iemand in van zijn persoons-

gebonden budget. “En mijn familie en 

vrienden helpen me veel. Zo zorgen mijn 

zus en moeder ervoor dat het huis schoon 

en netjes blijft.” 

Tot oktober vorig jaar woonde Simon nog 

bij zijn ouders thuis in Beneden-Leeuwen. 

“Ik had het daar heel goed, maar op een 

gegeven moment wil je gewoon iets voor 

jezelf. Net als iedereen. Ik kende Nijmegen 

al goed, want daar heb ik op school 

gezeten en mijn studie gedaan. Nadat 

ik mijn studie applicatie-ontwikkeling 

had afgerond, wilde ik de volgende stap 

zetten: in vrijheid op mezelf wonen.” 

Zelf regie houden
Er zijn niet heel veel mogelijkheden voor 

mensen met een zware lichamelijke 

beperking. “Als je zelfstandig wilt wonen, 

kun je naar een aangepaste Fokus-woning. 

Maar dan ben je voor je zorg ook afhanke-

lijk van die organisatie. Toen kwam ik in 

contact met Mindset, waar de bewoners 

zelf bepalen en de regie hebben.”

Hij had geluk dat het initiatief net van 

de grond kwam en de woningen werden 

gebouwd. En dan ook nog in Nijmegen. 

Het project is uniek in Nederland.  

Simons moeder vond het in het begin 

best lastig om hem los te laten. “Maar 

nu ze ziet hoe we het hier voor elkaar 

hebben en hoe het gaat, is ze er al snel 

aan gewend.” 

Filmpje kijken
De woningen zijn helemaal nieuw en 

lekker ruim. Er is een gemeenschappelijke 

tuin waar de bewoners buiten kunnen 

zijn. Een aantal van Simons vrienden 

wonen hier ook. Overdag hebben ze hun 

eigen bezigheden, zoals hun werk. Simon 

bouwt websites. “’s Avonds kun je nu 

makkelijker afspreken, bijvoorbeeld om 

samen gezellig een film te kijken. Ik hoef 

dan niet met mijn ouders te overleggen 

wat hun plannen zijn. Kortom: de vrijheid 

bevalt me goed.” 

Heeft u ook een bijzonder verhaal, een

mooie verzameling of een speciale passie? 

Laat het ons weten via welkom@talis.nl 

of via (024) 352 3911 onder vermelding van 

‘Mag ik even binnen kijken?’

‘‘Ik groeide langzaam naar een 
nieuwe woning toe’’/ p.	10
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Thea Bekers (links) en Hanske Koolen werken samen aan 

de krant. 

Inhoud

Een paar keer per jaar hangt er in de hal van de hoogbouw in 

Zwanenveld een nieuwe krant. Met zaken die opvallen, prikke-

lende meningen en nieuws over de wooncomplexen van Talis. 

De Zwanenveld-krant wordt gemaakt door bewoonsters 

Thea Bekers en Hanske Koolen, die allebei al zo’n 25 jaar 

in het appartementencomplex wonen. Ze zijn blij met hun 

ruime appartement in het groene Dukenburg, vlakbij allerlei 

voorzieningen. 

Maar ze maken zich ook zorgen. In de vier Zwanenveldflats 

van Talis, met in totaal zo’n 450 appartementen, wonen 

veel verschillende mensen. Van jong tot oud, gezinnen en 

alleenstaanden en mensen van verschillende nationaliteiten. 

Ook zijn er bewoners die begeleiding nodig hebben, bijvoor-

beeld omdat ze een beperking hebben of nog in behandeling 

zijn voor hun verslaving. “In de krant schrijven we over het 

wonen in de flats”, zegt Hanske. “Wat er goed gaat, en ook wat 

minder goed gaat. Met de krant informeren we alle bewoners. 

Zo dragen we ook bij aan het onderling contact.”

In beweging
Met hun krant willen zij op een positieve manier bijdragen 

aan de verbinding en het begrip tussen al die verschillende 

bewoners. Hoe kun je samen zorgen voor een fijne sfeer? 

Hoe zeg je het op een goede manier als iemand iets doet wat je 

niet prettig of netjes vindt? 

“Het zijn vaak dezelfde mensen die de boel opruimen of iets 

organiseren”, zegt Thea, zelf lid van het zwerfvuilteam in de 

buurt. Hanske: “Het zou zo mooi zijn als we iets in beweging 

kunnen zetten. Daarvoor hebben we de bewoners zelf nodig, 

maar ook Talis. We zijn samen verantwoordelijk om elkaar aan 

te spreken, contact te leggen en het netjes te houden.”

De krant wordt zeker vier keer per jaar door de bewoonsters 

gemaakt; samen bekijken ze wat erin komt te staan. Daarvoor 

gebruiken ze natuurlijk de inbreng van andere bewoners. Talis 

hangt de krant op in de centrale hal van de vier flats. Hanske: 

“Daar komt iedereen langs. Zo ontstaat er makkelijker een 

gesprek en ervaar je meer binding en contact.” 

Oproep
Komt u ook graag in actie?  Laat het ons weten via    

welkom@talis.nl of via (024) 352 39 11, onder vermelding van 

‘In actie’.

Bijdragen

Afgelopen jaar ben ik begonnen als bestuurder bij Talis. De 

eerste maanden heb ik veel mensen gesproken die bij ons 

werken of een woning van ons huren. Ik geniet van de grote 

betrokkenheid en inzet van mensen, maar zie ook dat het 

een zorgelijke tijd is. De coronapandemie, de oorlog in 

Oekraïne maar ook de woningnood en de sterk stijgende 

prijzen voor gas en energie. Dit raakt ons allemaal. 

Als Talis willen we waar mogelijk onze bijdrage leveren. 

Voor de vluchtelingen uit Oekraïne denken we  met 

de gemeente en corporaties in Nijmegen en Wijchen 

mee over mogelijke opvanglocaties. In het voormalige 

belasting  kantoor waar Talis woonruimte verhuurt 

(Binder), maakt de gemeente twee verdiepingen geschikt 

voor vluchtelingen. Soms willen huurders ook zelf 

iets doen, mogelijk zelfs vluchtelingen in huis nemen. 

Hartverwarmend initiatieven, waarover wij kunnen 

meedenken. U kunt contact met ons op opnemen als u 

dit overweegt. 

De steeds hogere prijzen voor energie, maar ook voor 

de dagelijkse boodschappen, raakt u direct in de 

portemonnee. De afgelopen jaren hebben we flink 

ingezet op verduurzaming. Gemiddeld hebben onze 

woningen energielabel B. Wie in een goed geïso-

leerd huis woont, merkt minder van de gestegen 

energie prijzen. Om onze huurders tegemoet te 

komen, kiezen we ervoor om geen huurverhoging 

door te voeren voor woningen die nog een slecht 

energielabel hebben. Ook voor alle andere 

huurders blijft de huurverhoging beperkt. 

Mocht u toch in de financiële problemen komen, 

aarzel dan niet en neem contact met ons op. Wij 

helpen u graag om een passende oplossing te 

vinden. Bijvoorbeeld met een betalingsregeling 

of budgetcoaching. In deze tijd is het belangrijk 

dat we omzien naar elkaar.   

Margje Lubbers,

sinds oktober bestuurder bij Talis 
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daar was ik aan toe’

	 Zwanenveld-krant	
  ‘Met een krant kun je 

mensen verbinden’
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In	het	kort

Het eerste deel van de nieuwbouw is klaar. Niels Otten werkt nu als wijkbeheerder bij Talis. Voor de opname van het energielabel komt er iemand bij u langs. 

	 Na	de	fusie	
  Bewoners en medewerkers 

leren elkaar kennen
Sinds begin van dit jaar zijn Talis en WoonGenoot gefuseerd, 

samen gaan we verder als Talis met in totaal 15.500 woningen. 

We overhandigden persoonlijk een informatiepakket aan de 

huurders van WoonGenoot. Zij ontmoeten andere medewerkers 

en moeten zaken soms anders regelen dan hiervoor. Maar ook 

de huurders van Talis zien nu regelmatig nieuwe gezichten, 

omdat medewerkers op een andere plek zijn gaan werken.  

Even schrikken
Niels Otten is een van de nieuwe gezichten van Talis. Hij was hij 

complexbeheerder bij WoonGenoot in Meijhorst. Sinds begin 

van dit jaar is hij wijkbeheerder bij Talis. “Het was wel even 

schrikken voor de bewoners van de Meijberg toen ik vertelde dat 

ik zou vertrekken. Het is een seniorencomplex en zij waren 

gewend dat ik heel vaak aanwezig was”, vertelt Niels. “Dat wordt 

nu anders, maar inmiddels is mijn collega Sam Boogers goed 

ingewerkt.” 

Warme overdracht
Zelf is Niels nu wijkbeheerder in Lindenholt. “We hadden hier al 

woningen, de wijk is dan ook niet helemaal nieuw voor me. 

Ondertussen heb ik ook al veel nieuwe collega’s en bewoners 

leren kennen. Mijn collega Bert van den Hurk zorgt voor een 

warme overdracht. Bij Talis is de werkwijze net weer anders en 

daar moet je natuurlijk even aan wennen. Maar ik voel me op 

mijn plek, zeker ook in ons wijkkantoor, centraal in de wijk.”  

	 Duurzaam
		 	 Een energielabel? Kleine 

moeite, groot plezier 
Alle woningen van Talis hebben een energielabel. Zo’n label 

geeft aan hoe zuinig, duurzaam of energiebesparend het huis 

is. Af en toe moet Talis het label actualiseren. 

“Hoe meer je weet, hoe beter je maatregelen kunt nemen om 

het energielabel te verbeteren en daarmee de woonlasten 

van mensen te betaalbaar te houden”, zegt Kim Kerckhoffs, 

medewerker duurzaamheid bij Talis. “En als huurders ook nog 

zelf zuinig met energie omgaan, behalen ze de meeste winst.”

Verbeterslag
Als een woning beter geïsoleerd is of er zonnepanelen op de 

woning liggen, dan heeft dat invloed op de energierekening 

van de huurder. Corporaties dragen zo op hun beurt bij aan een 

lagere CO2-uitstoot. 

De afgelopen jaren is er al bij veel woningen een energielabel 

vastgesteld. Vaak gebeurde dit voor en direct na het groot 

onderhoud. Maar ook bij andere woningen gaan we een 

energielabel vaststellen. Kim: “Zo krijgen we goed in beeld wat 

er nog moet gebeuren. Als we zo’n overzicht hebben, kunnen we 

bijvoorbeeld gerichter subsidie aanvragen om verbeteringen 

aan te brengen.” 

Voor de opname komt er iemand langs van Vooruit of Energie-

label Oost. Zij meten ramen en gevels op. 

Wanneer een opname?
Huurders krijgen een bericht van Talis, als het tijd is om het 

energielabel te bepalen. Het is belangrijk dat u dan een afspraak 

inplant. Dat kan op het moment dat het u zelf het beste uitkomt. 

	 La	Verna		
   Eerste bewoners naar 

hun nieuwe woning
 

Er werd al lang naar uitgekeken, maar het was ook spannend: 

de bewoners van zestig appartementen van woonzorg-

centrum La Verna in Alverna verhuisden kortgeleden naar 

hun nieuwe huis.

De nieuwe woningen zijn een stuk ruimer dan de kamers waar 

de bewoners tot voor kort woonden. In de ruimere woningen 

(42 vierkante meter met een eigen woonkamer, slaapkamer en 

badkamer met toilet) is het makkelijker om de zorg te leveren. 

Ook zijn de woningen een stuk energiezuiniger en toeganke-

lijker, zonder drempels en met allerlei technische extra’s. 

Bouwbedrijf Hendriks realiseert in opdracht van Talis in totaal 

negentig appartementen. De bouw vindt plaats in twee fases, 

zodat de bewoners niet tijdelijk ergens anders hoeven te 

wonen. Door corona en de daarmee samenhangende maat-

regelen liep de nieuwbouw wat vertraging op. De tijd tussen 

oplevering en verhuizing is echter efficiënt benut, waardoor 

de bewoners toch op de geplande datum konden verhuizen. In 

maart is begonnen met de sloop van het oude gebouw. 

In de nieuwbouw komen zeventig appartementen voor 

cliënten van LuciVer. Daarnaast gaat Driestroom twintig 

appartementen huren voor hun oudere cliënten met een 

beperking. Op de begane grond zijn voorzieningen voor alle 

woongroepen, zoals een ontmoetingsruimte. Vanaf mei start 

de bouw van de tweede fase en ruim een jaar later moet het 

hele project klaar zijn. 

	 Huurprijs
	  Beperkte huurverhoging 

voor de meeste huurders
Op 1 juli worden zoals elk jaar de huren weer aangepast. 

Woningen betaalbaar houden voor mensen met lagere 

inkomens: dat is waar wij van zijn. Daarom passen we voor 

de meeste huurders een beperkte huurverhoging toe van 

maximaal 2,3%. Daarnaast bevriezen wij de huurprijs bij sociale 

huurwoningen (boven € 300) met energielabel E, F of G. 

Huuraanpassing 
U heeft onlangs een brief ontvangen, of u krijgt deze binnen kort. 

In de brief staat het percentage waarmee we de huur verhogen 

en de nieuwe huurprijs. 

Bij de brief over de huurverhoging ontvangen huurders van een 

sociale zelfstandige huurwoning een huurkrant. In deze huur-

krant leest u uitleg over de huurverhoging. Ook leest u hierin hoe 

u bezwaar kunt maken en wat Talis met de huur inkomsten doet. 

Meer informatie
Meer informatie over de jaarlijkse huurverhoging en het huur-

beleid vindt u op www.talis.nl. Hier staan de veel gestelde vragen 

met antwoorden. 

Talis wil woningen betaalbaar houden.

Moeite	om	de	huur	te	betalen?	

Bijvoorbeeld omdat de energielasten zijn gestegen? Of is 

uw financiële situatie door een andere oorzaak veranderd 

en heeft u moeite om de huur te betalen? Dan horen we dat 

graag zo snel mogelijk. Wij helpen u graag om een passende 

oplossing te vinden. Bijvoorbeeld met een betalingsregeling 

of budgetcoaching. Neem hiervoor contact met ons op via 

welkom@talis.nl of T (024) 352 39 11.
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Hij voerde veel persoonlijke gesprekken met nieuwe bewoners. 

Zo ook met Andy. “Ik ben blij dat ik de kans heb gekregen”, zegt 

Andy. “Het was de perfecte plek om me te kunnen ontplooien. 

Direct nadat ik een woonadres had, heb ik me ingeschreven bij 

de kamer van koophandel. Ik heb nu een goedlopende eigen 

zaak als stukadoor. Er is werk genoeg! Ook ben ik gestopt met 

drinken. Het gaat gewoon heel goed met me.”

“We zijn tevreden over  
hoe het gaat” 

In Binder heeft zestig procent van de bewoners snel woonruimte 

nodig, bijvoorbeeld na een scheiding of omdat iemand uit huis 

wil maar nog weinig inschrijftijd heeft. Een minderheid van de 

bewoners heeft daarnaast een hulpvraag of begeleiding nodig. 

“Dat evenwicht is voor de leefbaarheid belangrijk”, zegt Jasper. 

“Want anders werkt het niet.” Het kost behoorlijk wat tijd en 

energie om alles in goede banen te leiden. Vanwege corona 

gingen veel plannen die waren bedacht door de bewoners niet 

door. “Zoals een barbecue of een bijeenkomst met muziek. Maar 

we zijn tevreden over hoe het gaat. Er zijn de afgelopen jaren 

zo’n zestig mensen uitgestroomd.” 

Talis overlegt veel met de gemeente en zorginstellingen over 

het wonen voor mensen die extra hulp nodig hebben. Zo is er 

soms ook de mogelijkheid om een woning te verkrijgen via 

de Werkgroep Bijzondere Bemiddeling (WBB), waar huurders 

begeleid worden door een zorginstelling. Mariëlle: “Wij blijven 

verhuurder en worden geen welzijnswerker of zorgverlener. 

Maar we vinden het wel belangrijk dat het gebeurt. Het is mooi 

om te zien als mensen hun eigen plek in de samenleving weer 

vinden.”

Andy is dolblij met zijn eigen huis. “Zonder Binder was het 

misschien heel anders met me afgelopen. Nu is het tijd om 

verder te gaan.” 

In Binder maakte Talis woningen voor spoedzoekers. In Dukenburg staan zorgwoningen voor dak- en thuislozen.

Zorgwoningen	Stadbroekseweg	Nijmegen

Talis onderzoekt de mogelijkheden voor verschillende 

woonconcepten. De zorgunits aan de Stadbroekseweg in 

Dukenburg is daar een mooi voorbeeld van. Dit voorjaar 

plaatsten we daar acht eenvoudige huizen. Het zijn 

zorgwoningen voor dak- en thuislozen. Zij hebben hier 

hun eigen plek met begeleiding. Deze zorgwoningen zijn 

gerealiseerd in een samenwerking tussen Talis, IrisZorg, 

RIBW, GGD, Leger des Heils en Gemeente Nijmegen.

 

Eenvoudige woningen
De zorgwoningen zijn eenvoudige en kleine woningen. De 

woningen hebben een woonruimte, keuken, slaapgedeelte 

en douche. Op het terrein staat ook een unit die gebruikt 

wordt door de zorgverleners.

De zorgwoningen staan op een eigen terrein aan de Stads-

broekseweg. Ze liggen in een rustige omgeving met weinig 

prikkels, weinig mensen en de nodige ruimte eromheen. 

Bewoners kunnen hier met begeleiding tot rust kunnen 

komen. Zorgorganisaties IrisZorg, RIBW, Leger des Heils en 

de GGD verzorgen begeleiding op maat. Afhankelijk van wat 

mensen nodig hebben krijgen ze bijvoorbeeld begelei ding 

bij zelfstandig wonen of psychische of medische zorg-

begeleiding.

 

Buurtbeheerplan
Gemeente Nijmegen heeft samen met omwonenden, zorg-

instellingen, politie en Talis een buurtbeheerplan gemaakt. 

In het Buurtbeheerplan Zorgwoningen staat onder andere 

voor wie de woningen bedoeld zijn, een omschrijving van 

de rol van de buurtbeheergroep en de contactgegevens 

voor als er vragen of meldingen zijn. Het beheerplan staat 

op de website van de gemeente Nijmegen:  

Nijmegen.nl/zorgwoningen.

Bewoner Andy: ‘Zonder Binder was het misschien heel anders met me gelopen’. 

Andy had schulden en het lukte hem niet om voor een baas te 

blijven werken. Een eigen woning leek een onhaalbare droom. 

Tot hij over Binder hoorde. Dit is een woonvorm voor mensen 

uit de regio Nijmegen die vanwege omstandigheden snel, 

betaalbare en tijdelijke woonruimte zoeken. Soms hebben zij 

ook een vorm van begeleiding nodig. In Binder (het voormalig 

Belastingkantoor op het Stationsplein) heeft Talis 117 van zulke 

woonplekken. 

“We willen graag dat iedereen kan wonen”, zegt Mariëlle 

Heuvelmans, manager leefbaarheid bij Talis. “We voelen ons 

als corporatie ook verantwoordelijk voor mensen die anders 

dakloos zouden raken of mensen die het niet op eigen kracht 

redden.”

Bij Binder - de naam zegt het al - is het de bedoeling dat de 

bewoners een binding hebben of krijgen met elkaar. 

“De bewoners verschillen in wat ze nodig hebben en wat ze 

kunnen bieden”, zegt Jasper Weerkamp, wijkadviseur bij Talis. 

“Zo bedenk je verschillende dingen om samen te doen.” 

Talis wil dat iedereen ergens kan wonen. Ook mensen voor 

wie dat soms lastig is of die daarbij begeleiding nodig 

hebben. Daarom hebben we verschillende bijzondere vormen 

van huisvesting, zoals Binder en zorgwoningen aan de 

Stadsbroekseweg.

De dozen zijn bijna allemaal ingepakt, zijn nieuwe appartement 

is klaar voor de verhuizing. Andy van der Zijl neemt afscheid van 

Binder, waar hij bijna drie jaar heeft gewoond. Hij had hier een 

kamer op een gang met zeven andere bewoners. De keuken en 

douches en toiletruimtes deelden ze. “Je woont dicht op elkaar 

en dat is soms wel lastig. Maar Binder is mijn redding geweest”, 

blikt Andy terug. 

“We willen graag dat iedereen 
kan wonen”

Nadat Andy’s moeder negen jaar geleden overleed, was hij jaren-

lang dakloos. Een tijdje woonde hij samen, maar dat ging niet 

goed. “Ik sliep bij vrienden op de bank of bij mijn tante in huis.” 

Bijzondere	woonvormen
Iedereen een dak boven zijn hoofd 
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De Van Schaeck Mathonsingel van bovenaf gezien. Woningen niet meteen op de vrije markt.

	 Verzekering	
  Wie betaalt de schade 

als er  iets kapot waait? 
In februari kregen we met Dudley, Eunice en Franklin te 

maken. Flinke stormen die over ons land waaiden. Ook Talis 

kreeg hierna verschillende schademeldingen binnen. Toch 

is de woningcorporatie niet altijd aansprakelijk. Met een 

inboedel verzekering voorkomt u onverwachte kosten. 

Voor schade aan de woning (bijvoorbeeld dakpannen) heeft 

Talis een opstalverzekering. Maar ook veel schuttingen 

waaiden om. Sommige huurders benaderden Talis om de 

schade aan de schutting te herstellen of deze te vervangen. 

“Helaas moesten we velen van hen teleurstellen”, vertelt 

Franca Groenen, medewerker verzekeringen bij Talis. “De 

schuttingen op grens van de tuin zijn over het algemeen door 

(vroegere) huurders geplaatst en zijn geen eigendom van 

Talis.” Gelukkig wordt schade aan een schutting vaak vergoed 

via de eigen inboedelverzekering van de huurder. U kunt dit 

navragen bij uw verzekeraar. Bomen in de tuin zijn meestal 

ook uw eigen verantwoordelijkheid. 

Inboedelverzekering
Schade aan de inboedel (en soms ook aan spullen in de tuin) 

die is ontstaan door storm, vergoedt de verzekeraar als u 

een inboedelverzekering heeft. Net als schade aan spullen 

ontstaan door brand, diefstal of plotselinge waterlekkages. 

De verzekering van Talis is helaas ook niet geschikt voor een 

keuken, badkamer of vloer die iemand zelf heeft aangebracht. 

Ook daar is een eigen inboedelverzekering voor. Om te kijken 

of u goed verzekerd bent, kunt u het beste contact opnemen 

met uw eigen verzekeringsadviseur. 

Met een inboedelverzekering voorkomt u onverwachte kosten. 

	 Woningdelen
	   Eerste huisgenoten delen 

hun woning met elkaar
Een woning delen met een huisgenoot die niet je partner is? 

Dat kan bij Talis. 

Dolblij is Jolien Straten met haar plekje in Wijchen. Sinds kort 

deelt ze een woning, samen met een vriendin. Dat is mogelijk 

gemaakt door Talis. Bij woningdelen splitst Talis een grotere 

woning op, zodat er twee mensen kunnen wonen. Zo kunnen er 

meer mensen een betaalbare huurwoning vinden, is de gedachte. 

“Ik was al zeker twee jaar op zoek naar een huis in Wijchen”, 

vertelt Jolien. “Maar dat is lastig omdat ik weinig meettijd heb, ik 

eindigde steeds op een lage plek.” Ze vond het geen punt om een 

woning met iemand te delen en besloot zich aan te melden voor 

de proef van Talis. “Gelukkig kreeg ik na een tijdje te horen dat ik 

aanmerking kwam.”

Eigen kamer
Een vriendin van haar was ook net op zoek naar woonruimte en 

ze besloten de stap te zetten. “We delen de benedenruimte en 

tuin, boven is de leefruimte opgedeeld. We hebben allebei een 

eigen slaapkamer en badkamer”, legt Jolien uit. 

De eerste ervaringen zijn positief. Jolien: “We hebben allebei 

onze eigen dingen. Je moet natuurlijk wel nadenken hoe je het 

onderling wilt regelen. Je woont toch bij elkaar in huis.”

Jolien en haar vriendin zijn gelijkwaardige huurders. Zodra een 

van hen wil verhuizen, mag de ander zelf een nieuwe mede-

bewoner zoeken. Anders doet Talis dat. Er vindt een proef plaats 

met vijftien woningen. Als de proef succesvol is dan wil Talis 

woningdelen vaker mogelijk maken. 

	 Van	Schaeck	Mathon
  Plannen voor veel nieuwe 

woningen in het centrum
Talis wil samen met Hendriks bouw en ontwikkeling uit Oss een 

groot aantal nieuwe woningen in het centrum van Nijmegen 

bouwen. Met de gemeente Nijmegen onderzoeken we de 

mogelijkheden.

Het gaat om de locatie Van Schaeck Mathonsingel. Deze ligt in 

het gebied tussen het centraal station en het Keizer Karelplein. 

Talis had al plannen in dit gebied voor de bouw van sociale 

huur woningen op de plek waar nu garageboxen staan. 

De eigenaren van het naastgelegen kantoorgebouw aan het 

Keizer Karelplein dachten samen met Hendriks na over de 

toekomst van hun gebouw. Waarbij het huidige kantoorgedeelte 

blijft bestaan. Ook de twee gebouwen met duurdere huur-

woningen aan de Van Schaeck Mathonsingel zullen onderdeel 

uitmaken van een plan. Door ook deze gebouwen te betrekken, 

ontstaat er een flink gebied van ongeveer 9.000 m2. Dat biedt 

veel mogelijk heden op een mooie, centrale plek in de stad.

Gevarieerd
Door samen te werken en het gebied te vergroten, kunnen de 

partijen een stuk meer woningen toevoegen. Het biedt Talis de 

mogelijkheid om drie keer zoveel sociale huurwoningen te 

realiseren dan in de eigen plannen. Bovendien is er ruimte voor 

betaalbare en duurdere koop. Dit zorgt voor een gevarieerde 

buurt. 

Het idee is dat op het terrein van Talis 200 woningen komen. 

Hiervan zijn ongeveer 130 betaalbare woningen. Ongeveer 90 

van deze 130 woningen worden sociale huurwoningen. De 

komende maanden onderzoeken de partijen wat haalbaar is. 

	 Koopvoorrang		
   Meer kans voor huurders 

die een huis willen kopen
Huurt u een sociale huurwoning in de regio Nijmegen? En wilt 

u een huis gaan kopen? Dan krijgt u voorrang bij andere sociale 

huurwoningen die te koop staan. 

De Nijmeegse corporaties Talis, Portaal, SSH& en Woonwaarts 

slaan de handen ineen. Woningen die zij verkopen, gaan niet 

meer meteen de vrije markt op. Eerst krijgen huurders de kans 

om deze woning te kopen. En het maakt daarbij niet uit bij welke 

corporatie ze nu huren.

Hoe werkt het?
Huurders die een woning willen kopen, schrijven zich in via de 

website van een van de Nijmeegse corporaties. Zij worden dan 

op de hoogte gehouden van het vrijkomende aanbod. Als 

iemand interesse heeft in een bepaalde woning kan diegene 

zich binnen vijf dagen melden. Zij krijgen dan als eerste de kans 

om de woning te bezichtigen en eventueel te kopen. Daarna 

gaat de woning pas de vrije markt op. De belangrijkste 

voorwaarde voor de voorrang: de huurder laat een sociale 

huurwoning leeg achter. 

Huurders krijgen met deze nieuwe regeling meer kans om een 

woning te kopen. En omdat er een sociale huurwoning vrijkomt, 

geeft dit weer kansen aan anderen om door te stromen naar een 

huurwoning.

Hoe meldt u zich aan?
Huurders van Talis die interesse hebben in het kopen van een 

woning en op de hoogte willen blijven van het aanbod, kunnen 

zich aanmelden via https://www.talis.nl/ik-ben-op-zoek/

interesse-koopwoning/. 
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Jolien is blij met haar gedeelde woning.



Verhuiscoach Marloes Derksen. Bekijk de nieuwe folder ‘comfortabel wonen’ op onze website.

Geri Kruitwagen en Henny Kettelerij zijn nieuwe buren in het woongebouw Aaron. 

De woningnood is hoog. Een van de oplossingen om meer 

mensen aan een woning te helpen, is de doorstroming op gang 

brengen. Een verhuiscoach voor senioren kan daarbij helpen.  

Een groot huis in je eentje. Dat betekent altijd maar druk met 

poetsen, tuinieren en opruimen. “Ik was het een beetje zat en ik 

vond het ook te duur worden”, vertelt Henny Kettelerij (67). Toch 

was het besluit om te gaan verhuizen niet zomaar genomen. 

“Ik vond het lastig. Maar in de buurt kwamen steeds meer jonge 

gezinnen en ik wilde eigenlijk meer tussen mensen met dezelfde 

interesses en leefstijl gaan wonen. Ik groeide er langzaam 

naartoe.” Henny raakte geïnteresseerd in Aaron, een nieuw 

wooncomplex van Talis in Hof van Holland (Nijmegen-Noord). 

De woningen zijn geschikt voor ouderen en er kan ook zorg 

worden geleverd.

Altijd gedoe
Geri Kruitwagen (62) had een koopwoning in Oosterhout. “Ik ben 

tegenover niemand verantwoording schuldig. Toch heb je een 

beetje het gevoel dat je een huis bezet houdt waar een jong 

gezin kan wonen. Ik vond een eigen huis veel onderhoud vragen 

en het is altijd gedoe. Ik besloot verder te gaan kijken.” 

“Het blijft toch een grote stap”

Ook hij stuitte op Aaron en zag het helemaal zitten. Een apparte-

ment met een slaapkamer op steenworp afstand van het nieuwe 

centrum. “Alles hypermodern en energiezuinig. En het is leuk om 

andere mensen te leren kennen natuurlijk.” 

Advies en ondersteuning
Geri en Henny besloten zelf op zoek te gaan naar een andere 

woning. “Maar dat is niet voor iedereen makkelijk”, weet verhuis-

coach Marloes. “Ik help 55-plussers die van hun eengezins-

woning willen verhuizen naar een woning die beter bij hen past. 

Het blijft toch een grote stap. Je gaat weg op een plek waar je 

lang hebt gewoond en er moet veel geregeld worden. Ik geef 

advies en ondersteuning aan 55-plussers die nu een woning 

huren en mogelijk willen gaan verhuizen.” 

In december werd een overeenkomst getekend over de inzet van 

een verhuiscoach in Nijmegen. Dit deed Talis samen met andere 

woningcorporaties, de gemeente Nijmegen, Sterker Sociaal Werk 

en de provincie Gelderland. 

“Het is hier een lekker plekje 
om thuis te komen”

Marloes gaat bij huurders thuis langs om te bespreken wat bij 

hen zou passen en wat hiervoor nodig is. Zo heeft zij bijvoor-

beeld overzicht over wat voor woningen er beschikbaar en 

geschikt zijn. En waar mensen rekening mee moeten houden als 

ze willen verhuizen. “Of iemand daadwerkelijk wil verhuizen, 

bepaalt iemand natuurlijk zelf. Soms kan een huurder gebruik-

maken van een vergoeding voor onkosten. Bijvoorbeeld wanneer 

iemand een grotere woning achterlaat.” 

Woongebouw	Aaron

In het woongebouw Aaron zitten 91 appartementen, 

waar van er 45 door Talis worden verhuurd. Het idee is dat 

de bewoners, of ze nu meer of minder behoefte hebben 

aan zorg, onderdeel zijn van hun nieuwe buurt en zo lang 

mogelijk zelfstandig kunnen wonen. 

Wat Aaron bijzonder maakt is dat de huurders een soort 

community gaan vormen waarin buren naar elkaar 

om kijken. De appartementen bestaan uit een ruime 

woon kamer en keuken, een grote slaapkamer, hal, berging, 

badkamer en toilet. Verder zijn er een gezamenlijke huis-

kamer, een (nog aan te leggen) tuin en een logeerkamer voor 

eventuele gasten.  

Verhuiscoach	inschakelen

Huurt u in Nijmegen of Wijchen en wilt u onderzoeken of 

een andere woning beter bij u past? Kijk dan voor meer 

informatie over de verhuiscoach voor 55-plussers op  

www.gelderland.nl/verhuiscoach.

De hele dag lezen
Zowel Henny als Geri besloten zich in te schrijven voor Aaron 

en kregen – na enige spanning – een appartement toegewezen. 

Sinds een paar weken wonen ze naast elkaar en zo hebben ze 

elkaar leren kennen. Zo kon Geri Henny al een keer helpen met 

een niet-werkende afstandsbediening. Het bevalt de beide 

buren uitstekend in hun nieuwe appartement.

“Ik begin mijn dag met lezen en als ik zin heb, blijf ik dat de hele 

dag doen. Het voelt een beetje als vakantie”, lacht Henny. 

Geri is nog druk met inrichten. De nieuwe keuken wordt 

binnenkort geplaatst. “Het is hier een lekker plekje om thuis te 

komen. Ik heb mezelf al opgegeven om straks wat te gaan doen 

in de ontmoetingsruimte, daar hou ik wel van.” Henny hoopt 

binnenkort te gaan tuinieren samen met wat andere bewoners. 

“Wie weet wat voor mooie vriendschappen hier nog ontstaan. 

Het is voor mij echt een nieuwe fase en ik ben blij dat ik de stap 

heb gezet.” 

Verhuiscoach	voor	55-plussers
‘Ik groeide langzaam naar een nieuwe woning toe’

Hoe biedt Talis de woningen aan? 

De meeste woningen bieden we aan 

via www.entree.nu. Iedereen die 

ingeschreven staat bij Entree kan 

hierop reageren.

Andere woningen bieden we aan via 

een zorgaanbieder. U heeft hiervoor een 

zorgindicatie nodig. Bij de woningen in 

deze folder sluit u dan wel een huur-

contract af met ons. Wij verhuren ook 

rolstoelwoningen, hiervoor heeft u ook 

een zorgindicatie nodig. 

Meer informatie over deze woningen 

kunt u krijgen via de gemeente 

Nijmegen.

Welke woningen verhuurt Talis?

Op de kaart hiernaast ziet u het over-

zicht van de gelijkvloerse woningen die 

wij verhuren.  Aan de kleur kunt u zien 

of de woning via Entree of via de zorg-

aanbieder wordt aangeboden. 

Spiegelwaal

Waal

NIJMEGEN NOORD
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Via icoontjes vindt u informatie over 

de toegankelijkheid van de woning. 

Hierondert leest u wat de icoontjes 

betekenen.

 

 Verhuur via zorgaanbieder,  huurcontract met Talis

 Verhuur via Entree 

Gelijkvloers

Gelijkvloerse woning is geschikt 

voor mensen met een lichte fysieke 

beperking of zorgvraag. Deze 

woningen zijn bereikbaar met lift of 

bevinden zich op de begane grond.

Levensloopgeschikt

Deze woning is gelijkwaardig aan de 

wandelstok, maar is geschikt voor 

mensen met een grotere fysieke 

beperking of zorgvraag. Er zijn geen 

of lage dorpels en de deuren zijn 

minimaal 75 cm breed.

Woonkamer, keuken, badkamer,  toilet 

en tenminste één slaapkamer zijn 

bereikbaar zonder trap.

Rolstoel

Een rolstoelwoning is geschikt 

voor mensen met een grote fysieke 

beperking of zorgvraag. 

De deurdoorgangen zijn minimaal 85 

cm breed en er is voldoende ruimte 

om een rolstoel te kunnen gebruiken. 

Scootmobielstalling

In of bij het gebouw is een 

scootmobielstalling waar u uw 

scootmobiel kunt stallen en laden.

1 NIEUWPOORT Edith Piafstraat 80 t/m 108 15 woningen 

2 Toledostraat 11 t/m 53 22 woningen

3 DALIDA Dalidastraat 51 t/m 145 48 woningen

4 LENTSE VELD Extremadurastraat 16 t/m 22 4 woningen

5 Hofkersstraat 10 t/m 100 en Wijnkersstraat 7 t/m 91 38 woningen

6 GROTE BOEL Roald Dahlhof 3, 4, 7 en 8 4 woningen

7 WOENDERSKAMP Titiaanstraat en properziastraat 12 t/m 165 * 126 woningen

8 AARON Theo Dobbestraat 4 t/m 94 ** 45 woningen ZZG

9 GROTE BOEL Nelly Sachs 3 en 23 en Garcia Lorca 11 3 woningen

* Behalve 23 t/m 43 ** 15 woningen via ZZG

Scan QR-code voor meer infor-

matie over het reageren op 

woningen en het krijgen van 

een zorgindicatie.

Comfortabel

wonen

Een comfortabele woning, waar u prettig woont. Dat is wat 

de meeste mensen wensen. Wij hebben een divers aanbod 

aan huurwoningen. Ook voor als u wat minder goed ter been 

bent of zorg nodig heeft. Wij hebben diverse gelijkvloerse 

woningen, woningen die rollatortoegankelijk zijn, woningen 

met een scootmobielstalling en woningen met zorg- en 

welzijnsdiensten in het gebouw. In deze folder vindt u een 

overzicht van deze woningen.

Talis 

T (024) 352 39 11

welkom@talis.nl

www.talis.nl

Vestiging Nijmegen

Waalbandijk 18

6541 AJ Nijmegen

Openingstijden  

vestiging Nijmegen

Maandag t/m vrijdag 

8:30 – 17:00 uur

Telefonisch bereikbaar

Maandag t/m vrijdag  

8.30 – 17.00 uur

ZZG Zorggroep

Postbus 6810

6503 GH Nijmegen 

T (024) 366 57 77 

info@zzgzorggroep.nl 

www.zzgzorggroep.nl

Kalorama

Postbus 856573 

ZH Beek

T (024) 684 77 77

info@kalorama.nl

www.kalorama.nl

Driestroom

Industrieweg-Oost 

276662 Elst

T (0481) 37 55 55

info@driestroom.nl

www.driestroom.nl 

Fokus

Postbus 6124 

9702 HC Groningen

T (050) 521 72 00 

www.fokuswonen.nl

Entree

www.entree.nu

Voor vragen over 

deze website 

kunt terecht 

bij Talis.

Appartementengebouw Aaron

Ook als u wat minder vitaal wordt
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