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midden in de wijk  Nijmegen 

weten wat er leeft  Wijchen 

Vooruit in wonen. Dat betekent voor Talis: samen met 

wijkbewoners en partners werken aan een sterke toekomst 

voor wijken. 

Meer met minder

Talis wil vooruit, ook nu het financieel allemaal wat minder 

gaat in onze samenleving. We geloven niet dat de econo-

mische crisis en bezuinigingen het signaal zijn om een stap 

achteruit te doen, om onze doelstellingen naar beneden bij 

te stellen. Met minder geld willen we meer doen. Dat lukt 

als we onze doelstellingen op een andere manier vormge-

ven. Ons doel blijft om kwetsbare mensen die vooruit willen 

op de woningmarkt een steun in de rug te bieden. De vraag 

is: welke steun levert het meeste op? 

Sociale innovatie

Voor de meeste mensen geldt: de beste steun is tijdelijke 

steun. Wij willen deze mensen op weg helpen. Samen voor-

uit, samen investeren in een gemeenschappelijk doel. Talis 

heeft met haar maatschappelijke partners veel middelen 

ontwikkeld om mensen te ondersteunen. Zo bieden we 

betaalbare huur- en koopwoningen, begeleid wonen, wonen 

met zorg, maatschappelijk vastgoed in wijken, wijkvernieu-

wing en sociaal en integraal wijkbeheer. Dit zetten we graag 

Samen vooruit
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in om mensen de mogelijkheid te geven (weer) zelf aan het 

roer te gaan staan. Zodat we daarna samen verder kunnen 

werken aan de wijk en woning van hun dromen. 

Cocreatie

Niet de maatschappelijke organisaties die in een wijk verte-

genwoordigd zijn maken een wijk, maar de bewoners. Ster-

ke bewoners zorgen voor sterke wijken. Sterke bewoners 

krijg je door hen de kans en woonomgeving te bieden zich 

te ontplooien. Wij willen met hen bouwen aan wijken waar 

ook ruimte is voor mensen die moeite hebben hun leven zelf 

op de rit te krijgen. Levendige wijken ontstaan daar waar de 

bewoners een goed sociaal netwerk vormen, indien gewenst 

samen met de maatschappelijke partners waar zij behoefte 

aan hebben. Dan ontstaat synergie, kan cocreatie optreden. 

Daar zet Talis op in. Daar verheugen we ons op. 

Graag laten wij u in dit jaarbeeld zien hoe we samen met 

onze bewoners en partners in Wijchen en Nijmegen de 

randvoorwaarden proberen te scheppen voor een sterke 

toekomst. Daarbij richten we ons niet alleen op wat gerea-

liseerd is in 2010, maar geven we ook een doorkijkje naar 

2011. 

Walter Hamers

Directeur-bestuurder Talis



Om te kunnen blijven bouwen aan goede woningen, sterke 

wijken en tevreden klanten is ieders talent, ieders bijdrage 

nodig. Van maatschappelijke partners, van onze medewer-

kers en bovenal van wijkbewoners. Daarom biedt Talis graag 

een steun in de rug aan die bewoners die op dit moment 

niet de mogelijkheden hebben om hun talent te ontplooien 

en in te zetten. We richten ons dan in het bijzonder op 

mensen die een lichamelijke, psychische, sociale of financiële 

beperking hebben. We bieden hen graag de hulp en zorg 

die ze nodig hebben. Niet om voor hen te zorgen, maar om 

hen de kans te geven zelf de regie over hun leven weer op 

te pakken. Dat vraagt om een vernieuwende kijk op sociale 

woningbouw, waarbij innovatie nodig is op sociaal, technisch 

en organisatorisch niveau.

Het uiteindelijke doel van Talis is de ontwikkeling van vitale 

leefgemeenschappen, waar iedere bewoner optimaal tot zijn 

recht komt. Waar mogelijk willen wij daar samen met onze 

partners en huurders een bijdrage aan leveren. 

Wij bieden zorg aan hen die dat nodig hebben. Liefst tijde-

lijk, waar nodig permanent. Talis biedt zelf geen zorg, maar 

investeert in zorgwoningen en maatschappelijk vastgoed 

en werkt samen met zorginstellingen. Talis wil voor hen dé 

partner en specialist in de realisatie van zorgwoningen zijn. 

Daarom hebben wij onze focus gelegd op wonen met zorg. 

Huisvesting bieden aan kwetsbare groepen op de woning-

markt is onze kerntaak en wij willen de komende tien jaar 

zo’n vijfhonderd zorgwoningen realiseren voor de mensen 

met een zorgindicatie.  

 

Een goed voorbeeld is het vrouwenopvanghuis voor Hera, 

de organisatie die slachtoffers van huiselijk geweld opvangt. 

Talis stelt voor hen een pand  beschikbaar. Talis, collega-

Investeren in bewoners

Zelfontplooiing is geen luxe, zelfontplooiing 
is een noodzaak. In 2010 zag Talis het belang 
van haar strategische visie Talent groeien en 
wist zij die visie fijn te slijpen en concreter 
neer te zetten. 
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goede mix van woningen, voldoen de woningen allemaal 

nog, zijn er genoeg winkels, scholen en andere voorzienin-

gen, hoe ziet de wijk eruit en is er een gezonde verdeling 

van bewoners naar draagkrachtigheid? Hieruit volgt een 

wijkaanpakplan, waarop we onze wijkvernieuwingsplannen 

en wijkbeheer afstemmen.  

 

In Vogelaarwijk Hatert begint het wijkaanpakplan na twee 

jaar zijn vruchten af te werpen. In 2010 bezocht een visita-

tiecommissie de wijk en deze was onder de indruk van de 

energie en betrokkenheid van alle mensen die zich inzetten 
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Jong en oud ontmoet elkaar op de  ‘jong-en-oud-dag’ in Oud-Brakkestein

corporatie Oosterpoort, Hera en de gemeente Nijmegen 

betalen gezamenlijk de verbouwing van het pand waarmee 

begin 2011 is gestart. Er komt onder andere een groeps-

ruimte en werkkamers voor de hulpverleners. Ook wordt 

de entree beveiligd. Talis wil het opvanghuis augustus 2011 

opleveren. 

Wij werken aan een integrale wijkaanpak. Daarvoor begin-

nen we met het opstellen van een wijkscan toegespitst op 

de sterke en zwakke punten in een wijk. We brengen de 

fysieke, financiële en sociale infrastructuur in kaart: is er een 
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voor Hatert en van het sociale netwerk dat is opgebouwd. 

Het wijkaanpakplan heeft meer samenhang gebracht in de 

aanpak van problemen. De commissie keek daarbij onder 

andere naar arbeidsparticipatie, jongerenoverlast, samen-

stelling van de woningvoorraad en de organisatie van het 

sociale netwerk.  

Wij bouwen goede woningen, gericht op de wensen van 

bewoners qua prijsstelling, ligging, comfort, energiebespa-

ring en groeimogelijkheden. Talis heeft de komende jaren 

weliswaar niet de ambitie om trendsetter te zijn op het 

gebied van energiebesparing, maar volgt wel de ontwik-

kelingen. In 2014 willen wij onze woningvoorraad zo veel 

mogelijk op energielabel C of hoger hebben gebracht. Bij 

de verhuur van woningen in Entree vermelden wij sinds dit 

jaar het energielabel, zodat huurders weten waar ze aan 

toe zijn. We investeren in nieuwe energievormen als aard- 

en zonnewarmte en gaan door met het isoleren van onze 

woningen. Niet alleen vanuit milieuoogpunt, maar ook om 

de energielasten voor onze huurders te verlagen. 

Wij verbeteren en stroomlijnen onze service aan onze 

klanten steeds verder. Daarbij blijven we onze huurders op 

de eerste plaats zetten en willen we hen zoveel mogelijk 

kwaliteit, flexibiliteit en keuzemogelijkheden bieden. Keuze-

vrijheid bij de indeling en inrichting van hun woning, maar 

ook bij de woonvorm.  

 

Per 1 januari zijn corporaties verplicht minstens 90% van 

hun sociale huurwoningen te verhuren aan huurders met 

een inkomen tot € 33.614. Deze ministeriële regeling zet de 

keuzemogelijkheden van mensen onder druk. Talis is van 

mening dat een grote groep huurders hierdoor geen kans 

meer maakt op het vinden van een betaalbare woning en is 

bezorgd dat door deze regeling de doorstroming op de wo-

ningmarkt nog verder stagneert. Wij kiezen er dan ook voor 

om de verplichte inkomenstoets nog niet te gebruiken bij 

toekenning van een woning. Wel registreren we hoeveel wo-

ningen we verhuren aan huurders met een te hoog inkomen, 

zodat wij kunnen bepalen of wij de 90% norm halen. Als dit 

niet het geval is, zullen we ons beleid hierop aanpassen. 

Op 13 december 2010 heeft Talis voor de periode 2010 

tot 2015 een nieuwe raamovereenkomst getekend met 

de wethouder wonen van de gemeente Nijmegen en haar 

collega-corporaties. In deze overeenkomst staat hoe wij 

ons gezamenlijk willen inzetten voor een sterkere toekomst 

in wonen. Wij hebben ons de volgende taken gesteld: het 

woningtekort verder terugdringen, in wijken investeren, 

woonlasten verlagen, het energieverbruik verminderen, bij-

zondere groepen huisvesten en woonruimte eerlijk verdelen. 

Talis begint vol vertrouwen aan de verwezenlijking hiervan.



Een eigen huis

Talis is in 2010 begonnen huurwoningen te 
koop aan te bieden tegen bijzondere voor-
waarden. Wij hebben gekozen voor twee 
gunstige regelingen, waarbij huurders een 
korting op de financiering of een korting op 
de koopprijs krijgen. Zo kunnen mensen met 
minder financiële middelen toch de overstap 
maken naar een koopwoning. 
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Startersrenteregeling

De startersrenteregeling is in 2010 uitgeroepen tot meest 

innovatieve nieuwe financieringsregeling van het jaar. Door 

korting te geven op de hypotheekrente dalen de maandlas-

ten voor kopers tot 30%. Die korting krijgen kopers mini-

maal tien jaar, daarna volgt een inkomenstoets. Bij verkoop 

van de woning is de helft van de overwaarde altijd voor de 

koper, met de andere helft kan hij (een deel van) de rente-

korting terugbetalen afhankelijk van de waardeontwikkeling 

van de woning. Talis heeft de regeling aangeboden aan de 

bewoners van de 1.200 woningen die al op de nominatie 

stonden voor verkoop. Daarnaast kunnen ook starters op de 

woningmarkt gebruik maken van deze regeling wanneer ze 

bij Talis een woning kopen.

Met dit initiatief wil Talis haar huurders meer keuzevrijheid 

bieden en hun zelfstandigheid vergroten. Met de verkoop 

hopen we meer differentiatie in een wijk te brengen en 

tegelijkertijd bewoners de mogelijkheid te bieden om woon-

carrière te maken in hun eigen wijk. Daarnaast kan Talis 

de inkomsten uit de woningenverkoop weer investeren in 

andere projecten zoals nieuwbouw en leefbaarheid. 

Talis biedt de woningen in eerste instantie aan huidige 

huurders aan. Wanneer een huurder geen interesse heeft, 

blijft hij gewoon huren. Pas als hij gaat verhuizen, bieden 

wij de woning op de markt aan. Dan gebruiken we wel een 

inkomensgrens van € 43.000. Daarmee richten we ons op 

een groep mensen die het moeilijk heeft op de huidige huur- 

en koopmarkt, zoals starters en jonge gezinnen. Mensen die 

je graag in een wijk wilt houden.
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VoVwoon hen bij het maken van een verantwoorde keuze. 

In 2011 gaat Talis ook Nijmeegse huurders benaderen.

Website

Tegelijk met de verkoopcampagne heeft Talis de website 

www.taliseigenhuis.nl gelanceerd. Geïnteresseerden kunnen 

daar informatie vinden, vragen stellen en aangeven inte-

resse te hebben voor een koopwoning van Talis. Inmiddels 

zijn er al ruim honderd aanmeldingen. Talis staat ook in de 

toekomst open voor nieuwe concepten op de woningmarkt. 

We onderzoeken nieuwe mogelijkheden waarmee we huur-

ders de kans bieden toe te groeien naar een koopwoning.

Koopgarant: van sociale huurwoning naar 

sociale koopwoning

In 2010 hebben wij 1.800 van onze woningen aangewezen 

die we met Koopgarant aanbieden. Het principe is simpel: 

Talis geeft tot 25% korting op de marktwaarde van de wo-

ning. Daarmee komt voor veel huurders een koophuis bin-

nen hun financiële mogelijkheden. Willen zij weer verhuizen, 

dan koopt Talis de woning binnen drie maanden van hen te-

rug. Daarmee bieden wij de kopers zekerheid én flexibiliteit. 

De waardeontwikkeling van de woning, of dit nu winst of 

verlies is, wordt gedeeld. Talis heeft ondertussen in Wijchen 

500 huurders benaderd met de mogelijkheid hun woning te 

kopen. Bij interesse begeleiden adviseurs van het bureau 

Erik Huisman: adviseur Vastgoed bij Talis



Wijkbeheer: integraal en sociaal

Jo van Gemert (links) en Jan Janssen

zoeken samen naar een oplossing. Vaak betekent dat door-

verwijzen, bijvoorbeeld naar de formulierenbrigade van het 

Inter-Lokaal, naar een welzijnsorganisatie zoals Tandem of 

SWON of simpelweg naar de woonconsulent. Wij overleg-

gen wekelijks met de consulent over zaken die in de wijk 

gebeuren.’ 

Wijkbeheerders vinden het belangrijk kennis te maken met 

nieuwe bewoners, vaak doen ze dat bij de sleuteloverdracht. 

Dan kunnen ze meteen de huisregels van appartementenge-

bouwen uitleggen en informatie over de wijk geven.

‘Als ik bewoners hun sleutel geef, maak ik het liefst meteen 

een vervolgafspraak voor een paar weken later’, vertelt Jan 

Janssen uit Zwanenveld, ‘dan kan ik vragen hoe het gaat. 

Ik ga ook altijd naar de vergaderingen van de bewoners-

commissie en werk samen met de zwerfvuilteams en buurt-

preventieteams in de wijk.’ 
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In vitale leefgemeenschappen is goed wijk-
beheer essentieel. Daarom werken bij Talis 
ondertussen twaalf wijkbeheerders die één 
of meer wijken onder hun hoede hebben. 

Zij zijn het gezicht van de woningcorporatie en hebben voor-

al een sociale functie. Ze zorgen er niet alleen voor dat een 

wijk schoon, heel en veilig is, maar vooral dat de bewoners 

het er naar hun zin hebben. Ze zijn er voor de waan van 

de dag en werken tegelijkertijd mee aan de uitvoering van 

wijkplannen. Veel wijkbeheerders in Nijmegen hebben een 

kantoor midden in de wijk. Ze houden daar op vaste tijden 

spreekuur en zijn op andere tijden mobiel bereikbaar. 

‘Op de spreekuren komen veel overlastproblemen voorbij’, 

vertelt Frans Derks, wijkbeheerder in Hatert, ‘dan ga ik daar 

eens een kijkje nemen. Ik bel aan, maak een praatje, wijs 

mensen op hun verantwoordelijkheden en kijk ondertussen 

of er misschien hulp nodig is.’ 

‘Het contact met de huurders is het belangrijkste’, vertelt Jo 

van Gemert, wijkbeheerder in Meijhorst die in oktober 2010 

met pensioen ging en is opgevolgd door Jasper Weerkamp. 

‘We zijn er voor hen en helpen hen waar mogelijk verder. 

Huurders kunnen met hun vragen bij ons terecht en wij 
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Wijkbeheerders maken dagelijks hun ronde door de wijk en 

daarnaast lopen de meeste ook wekelijks een avondronde. 

Voor velen zijn ze zo gemakkelijker aanspreekbaar. Tege-

lijkertijd kunnen ze controleren hoe een wijk of apparte-

mentengebouw erbij ligt en of ze eventueel contact moeten 

opnemen met de schoonmaakdienst, de milieupolitie of de 

bel- en herstellijn. Ze werken veel samen met de andere 

professionals die in de wijk aanwezig zijn, van wijkagent tot 

welzijnsmedewerker.

Contact leggen: het nieuwe ontmoeten

Naast hun vaste taken werken wijkbeheerders graag mee 

aan projecten en buurtinitiatieven. Daarbij gaat het hen om 

contact met bewoners te krijgen en vooral om het contact 

tussen bewoners te vergroten. Waar mogelijk belonen zij de 

vrijwillige inzet van bewoners voor hun woonomgeving door 

bijvoorbeeld sponsoracties.



Kinderclub Let’s kids play Tolhuis
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–  In de twee seniorenflats in Zwanenveld organiseerde Talis 

een High Tea om de contacten tussen bewoners te ver-

nieuwen of versterken. Ook waren er weer jeu de boules 

middagen op de baan die Talis en de gemeente in 2009 

lieten aanleggen.

–  Jos Bitter is wijkbeheerder van de hoogbouw in de 

  Weezenhof. Hij heeft veel contact met de nieuwe, en-

thousiaste bewonerscommissie die weer allerlei activitei-

ten organiseert in de gemeenschappelijke ontmoetings-

ruimte die Talis in 2011 gaat opknappen. In augustus 

sponsorde Talis een barbecue van de commissie waar 

 100 bewoners opafkwamen. 

–  Gerard de Heuvel, wijkbeheerder in Wijchen, organiseer-

de in seniorencomplex ’t Voorin in de wijk Homberg een 

geslaagde snertavond voor de bewoners. 

–  Wijkbeheerder Bert van der Hurk wist in Tolhuis kinderen 

te enthousiasmeren voor een geslaagde opruimmiddag. 

De ouders die waren meegekomen, kwamen door het 

succes van de middag op het idee een kinderclub te 

starten. Talis stelt het buurtkantoor van de wijkbeheer-

der beschikbaar voor de knutselactiviteiten van Let’s 

kids play Tolhuis. 

–  In seniorencomplex De Brackehove in Brakkenstein en 

De Rentmeesterhof in de Goffert verzorgen leerlingen 

van het Kandinsky College onder begeleiding van zorg-

groep ZZG de bediening en maken een warme lunch 

klaar. De wijkbeheerder is daarbij vaak contactpersoon 

tussen de senioren, vrijwilligers, docenten en leerlingen 

voor praktische zaken.

–  In Oud-Brakkenstein organiseerde Talis samen met ROC 

Nijmegen, de voetbalclub en de carnavalsclub uit de 

wijk een sportdag voor jong en oud. Doel was om de 

bewoners die er vaak al dertig tot veertig jaar wonen, 

kennis te laten maken met de nieuwkomers. Dat zijn 

veel eenoudergezinnen met jonge kinderen. Het plezier 

spatte van de deelnemers af.

Een paar voorbeelden van wijkactiviteiten in 2010
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Woningen in 2010 Nijmegen Wijchen Totaal

In bezit 9.366 4.173 13.539

Opgeleverd 137 99 236

Gestart met bouw 206 - 206

Verhuurd in 2010 734 394 1.128

Verhuurd aan bijzondere doelgroepen 47 6 53

Verkocht (bestaande bouw) 44 4 48

Verkocht met Koopgarant (bestaande bouw) 1 3 4

Woningvoorraad naar huurprijs

< € 511,50 85,9%

 € 511,50 – € 548,18 7,8%

 € 548,18 – € 647,53 3,1%

> € 647,53 3,2%

Werknemers

Bij Talis werkten in 2010 149 mensen, waarvan 78 mannen 

en 71 vrouwen. 

Stages

In 2010 liepen 37 jongeren stage bij Talis. Daarvan waren 

33 VMBO-leerlingen en 4 HBO-studenten.

Leefbaarheid 

Het Projectbureau Leefbaarheid heeft 54 leefbaarheids-

projecten in gang gezet of eraan meegewerkt (in Nijmegen 

35, in Wijchen elf en regionaal acht). Het bureau had een 

budget van € 1.209.000. Daarnaast startte zij elf sociale 

projecten in de wijk Hatert in Nijmegen in het kader van 

het wijkactieplan. Hiervoor was een budget beschikbaar van 

€ 422.000. 
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‘We zijn de ogen en oren van Talis in de wijk’, vindt Gerard. 

‘En als we weten wat er leeft, dan gaan we daar natuurlijk 

ook iets mee doen. We signaleren, rapporteren, activeren 

en corrigeren.’ ‘En we verbinden’, vult Elly aan. ‘Daarmee 

bedoel ik dat huurders vaak wensen of ideeën hebben, maar 

niet weten hoe ze die vorm kunnen geven. Wij brengen ze 

dan in contact met organisaties die hen daarbij kunnen hel-

Weten wat er leeft

pen. We hebben geen vast spreekuur, dat bleek niet te wer-

ken in Wijchen. Daarom zijn we extra veel aanwezig in de 

wijken, ook ’s avonds. We lopen binnen op koffie-uurtjes en 

overleggen met leefbaarheidsgroepen en bewonerscommis-

sies. De huurders kennen ons en komen met hun problemen 

en ideeën naar ons toe.’ 

‘Weten wat er leeft, dat is integraal wijk-
beheer’, volgens wijkbeheerders Elly Wolf en 
Gerard de Heuvel. 
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16 juni 2010: sportdag Wijchen-Noord. Er deden maar liefst 500 school-

kinderen mee!
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vinden het contact tussen jong en oud de moeite waard. Tij-

dens huisbezoeken kreeg ik van bewoners van De Muts ook 

te horen dat zij de gymles misten die een paar jaar geleden 

gestopt was. Talis heeft de oud-docente gevraagd of zij via 

Stichting Koprol weer kon beginnen met bewegingslessen. 

Die stichting is gespecialiseerd in sport en spellessen voor 

mensen die niet mee kunnen doen aan reguliere sportactivi-

teiten en verzorgt voor Talis ook de bewegingslessen 

in Beweegtuin Leuvensbroek in Nijmegen.’

Jong helpt oud in De Muts

‘Een goed voorbeeld is seniorencomplex de Muts’, vertelt 

Elly. ‘De vergrijzing slaat daar dubbelhard toe, de gemid-

delde leeftijd is er ondertussen 84! Stagiaires van het 

MaasWaal College doen er op verzoek van Talis al een paar 

jaar klusjes voor bewoners, ze gaan met hen wandelen en 

helpen bij de maaltijden. Begin 2010 was de supermarkt in 

de wijk een paar weken gesloten. Toen hebben we met de 

stagiaires een boodschappendienst opgezet. Het lijken kleine 

dingen, maar voor de bewoners zijn ze essentieel. En wij 



Sportactiviteiten zijn ideale gelegenheden om 
op een ongedwongen manier kennis te maken 
met andere wijkbewoners. Talis investeert daar-
om graag in sportieve ontmoetingen in wijken.

Ontmoeten in beweging

Meer dan 66.000 bezoekers trok het succesvolle 

winterevenement Wijchen Schaatst in minder dan een 

maand tijd. Wijkbeheerder Elly Wolf weet alles over het 

grote evenement dat door Wijchense ondernemers op 

poten is gezet. Talis was meteen erg te spreken over 

het idee en besloot hoofdsponsor te worden. ‘We heb-

ben 4.237 huishoudens, alle kinderen van de Beesten-

bende en alle leden van de scouting een vrijkaartje ge-

geven’, vertelt Elly. ‘Daarmee konden ze anderhalf uur 

gratis schaatsen of er schaatsen van huren. Mensen 

die om wat voor reden zelf niet schaatsten, konden het 

kaartje ook inruilen voor een consumptie. Zo hoopten 

we zoveel mogelijk huurders naar de schaatsbaan te 

trekken. En dat is gelukt: de eerste week zijn al ruim 

duizend vrijkaartjes ingeleverd! 

groep 3 en 4. Het ROC was op nog meer manieren betrok-

ken bij het winterevenement, een studente van Leisure 

& Hospitality hielp bij de organisatie en leerlingen van de 

opleiding Toerisme & Recreatie organiseerden de theater-

voorstelling Tika’s sprookje.  

‘We hebben heel veel leuke reacties gekregen van huurders 

en ook van de scouting. Bedankjes op straat en per mail’, 

eindigt Elly, ‘echt hartverwarmend. 

De overdekte schaatsbaan van 800 vierkante meter was 

open van 5 december 2010 tot 2 januari 2011 in de Kas-

teeltuin in Wijchen. In de tent was een schaatscafé, een 

restaurant en er werd van alles georganiseerd: muziek-

optredens, een ijshockeytoernooi, theatervoorstellingen 

en last but not least: schaatsles. Die werd gegeven door 

leerlingen van de opleiding Sport & Bewegen van het ROC 

Nijmegen. Ze konden in een veilige omgeving leservaring 

opdoen, door onder begeleiding van een ouderejaars 

schaatslessen te geven aan basisschoolleerlingen uit 

Wijchense huurders ontmoeten elkaar op het ijs 

wilt u er ook bij zijn?
❅

❄

❆
❆

❅

❅

Schaatsles en sprookje
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Op 17 juni organiseerde Stichting Wij staan voor de Wijk op 

initiatief van Talis een sportdag in Wijchen-Noord en doopte 

de wijk om tot sportwijk. De sportverenigingen uit de buurt 

boden op allerlei plekken sportclinics aan. Studenten van de 

opleiding Sport & Bewegen van ROC Nijmegen boden onder-

steuning. Vooral de breakdance en waveboard clinics waren 

populair. 350 basisschoolleerlingen van de Paulusschool 

uit Wijchen en de Roncallischool uit Balgoij werkten zich 

met veel plezier een hele ochtend in het zweet. Daarnaast 

kwamen nog eens 150 kleuters op het schoolplein in actie 

op 25 verschillende spelonderdelen. Hun ochtend begon met 

een fantastische circusact. N.E.C. mascotte Bikkel sloot de 

sportdag af door de uitgelaten en uitgetelde kinderen een 

sportief hart onder de riem te steken.

Meer over de stichting Wij staan voor de wijk op pagina 34.

Sportdag Wijchen-Noord groots
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De jeugd werkt

In een wijk is altijd genoeg te doen, genoeg 
aan te pakken. Ook door kinderen. Zo heb je in 
Wijchen de Beestenbende die zwerfvuil opruimt 
en het fietspoetsstation van Praktijkschool De 
Zonnegaard.

20

Eerste fietspoetsstation van Nederland!

Wijchen heeft een landelijke primeur: leerlingen van 

Praktijkschool Zonnegaard hebben een fietspoetsstation 

geopend. Wethouder Loermans verrichtte de openingshan-

deling op 25 maart.

De leerlingen van de Zonnegaard werven zelf hun klanten 

in de wijk. Voor een kleine vergoeding poetsen zij de fietsen 

van de bewoners en ze voeren ook kleine reparaties uit. Hun 

initiatief past natuurlijk helemaal in de visie van Talis over 

vitale leefgemeenschappen waar jong en oud elkaar helpen. 

Daarom sponsoren wij de gereedschappen, de werkbank en 

ook de verbouwing die nodig was. Het poetsstation wil in de 

toekomst uitgroeien tot Buurtservicepunt. De leerlingen van 

de Zonnegaard willen de wijkbewoners ook andere klus-

jes uit handen nemen: boodschappen doen, stoep vegen, 

onkruid wieden, grasmaaien, stofzuigen, ramen lappen en 

ga zo maar door. 
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Beestenbende groeit

De Beestenbende in Wijchen begon in 2010 aan zijn derde 

schooljaar. Op 15 september was de kick-off met N.E.C. 

De kinderen van de Beestenbende zijn zeven tot elf jaar 

en gaan minimaal één keer per maand samen met een 

volwassen vrijwilliger op pad om zwerfvuil in hun wijk op te 

ruimen. 

Tijdens de kick-off kregen ze hulp van N.E.C. mascotte 

Bikkel die de hardwerkende jongens en meisjes een handje 

hielp. N.E.C. is net als Talis onderdeel van de stichting Wij 

staan voor de Wijk en beiden ondersteunen de Beestenben-

de daarom graag. Je kunt niet vroeg genoeg beginnen met 

je inzetten voor de wijk, is hun standpunt, en wie rommel 

raapt, zal het niet gauw op de grond gooien. 

De Wijchense Beestenbende begon in november 2008 

op initiatief van Talis en de gemeente Wijchen in de wijk 

Diepvoorde en heeft zich in 2010 ook naar Wijchen-Noord 

uitgebreid. Er doen al zo’n 150 leerlingen van vijf basisscho-

len mee. De kinderen zijn enthousiast. Iedere keer dat de 

kinderen gaan lopen, mogen ze een kruisje zetten op hun 

spaarkaart. Daarmee sparen ze voor vrijkaartjes voor onder 

andere het zwembad of Ouwehands Dierenpark in Rhenen. 

Door het jaar heen gebeurt er van alles rondom de Beesten-

bende. Zo hielp de bende op 17 november de milieupiet te 

zoeken naar zijn verloren cadeaus tijdens een speurtocht. 

En vertrokken er op 7 juli vier bussen uit Wijchen naar de 

landelijke Beestenbendedag in Arnhem, waar ze in een 

bomvolle, afgehuurde bioscoop de film Ice Age 3 zagen. 

Een ander jaarlijks hoogtepunt is de rondleiding bij de 

brandweer. Daar horen de kids precies hoe ze vuurwerk 

veilig kunnen opruimen. Leuk en leerzaam. 

Volgens Nederland Schoon hoort het leefbaarheidsproject 

de BeestenBende tot de tien beste Nederlandse zwerfafval-

oplossingen van 2010. De wedstrijd maakte onderdeel uit 

van het SBS programma Het Beste Idee van Nederland.

Rondleiding bij de brandweer



In Pleinzicht gaan achttien cliënten van zorggroep ‘s Heeren 

Loo zo zelfstandig mogelijk wonen. Reden om hen en hun 

familie in oktober uit te nodigen voor een kijkdag. 

Zo vierden we samen met de zorgaanbieder en project-

ontwikkelaar VDW Projecten dat het hoogste punt in de 

bouw was bereikt. Pleinzicht komt op de hoek van de 

Hoefsestraat en Randweg Noord en is onderdeel van plan 

Waalborg. De projectontwikkelaar heeft dit plan samen 

met de buurtbewoners ontwikkeld.

Zo zelfstandig mogelijk wonen 
in Pleinzicht
In februari 2010 is de eerste schop de grond 
ingegaan voor de bouw van appartementenge-
bouw Pleinzicht. Op iedere verdieping komt een 
woongroep wonen, drie in totaal.

De toekomstige bewoners van Pleinzicht hebben allemaal 

een licht verstandelijke beperking. Ze wonen nu in de 

nabijgelegen bungalow van ‘s Heeren Loo en in de Ringlaan. 

Als ze in maart 2011 naar Pleinzicht verhuizen, krijgen ze 

een eigen zit-/slaapkamer van 24 vierkante meter die ze 

zelf mogen inrichten. Iedere bewoner krijgt ook een eigen 

douche met toilet. De keuken is gemeenschappelijk. De 

ouders van de bewoners hebben meegedacht over de bouw-

plannen en Talis is erg blij met hun bijdrage. De gebouwen 

zijn nu helemaal toegesneden op de nieuwste inzichten in 

zorg en persoonlijke woonbegeleiding, zodat de bewoners 

zelfstandiger kunnen wonen. 
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Femke Warringa
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afzonderlijke kamers en de gezamenlijke keukens. Bewoon-

ster Femke Warringa (28) verheugt zich erg op de verhui-

zing. Samen met haar ouders is ze al op zoek naar meubels. 

‘Ze is echt met kleuren bezig’, vertelt haar vader Henk. 

‘Femke woont nu nog thuis in Nijmegen, en verblijft sinds 

kort om de week in Wijchen. Dat is voor ons allemaal al een 

verandering. Onze dochter logeert vanaf haar vierde bij 

’s Heeren Loo, we kennen haar toekomstige ‘buren’. 

Het is nu op de eerste plaats voor haarzelf belangrijk dat ze 

zelfstandig gaat wonen. Maar voor ons als ouders ook. 

We komen aan het eind van de opvoeding. We zijn hartstik-

ke blij dat Femke zo’n goede plek als nieuw thuis gevon-

den heeft en zien haar toekomst dan ook met vertrouwen 

tegemoet.’

Op zoek naar meubels

Op de kijkdag hesen de bewoners samen met wethouder 

Marcel Thijsen de vlag en gingen daarna binnen kijken. 

Omdat de eerste binnenwanden al in het drie verdiepingen 

tellende gebouw stonden, kregen ze een indruk van de 
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Nieuwbouw voor alle 
doelgroepen
Starters, doorstromers, bewoners met weinig in-
komen of net iets meer, bewoners met een lichte 
zorgindicatie of juist een zware. De leukste buur-
ten krijg je als al deze doelgroepen door elkaar 
heen wonen. 

kels, een eetgelegenheid en een pinautomaat. Daarboven 

bouwt Giesbers-Arnhem 53 koop- en huurappartementen 

die uitkijken op een gezamenlijke stadstuin op de eerste 

woonlaag. Talis verhuurt haar woningen aan verschillende 

doelgroepen. Twaalf appartementen zijn aangeboden aan 

starters, twaalf aan doorstromers en vier met een hogere 

huur aan huurders met een hoger inkomen. De kandida-

ten hebben ondertussen allemaal hun favoriete keuken en 

badkamer uitgekozen. 

Talis is in de zomer van 2010 al op zoek gegaan naar nieuwe 

huurders voor 28 nieuwbouwappartementen in Achterlo. De 

oplevering van de woningen is weliswaar pas halverwege 

2011, maar de toekomstige bewoners mogen zelf meebe-

slissen over de uitstraling van keuken en badkamer en dus 

moest Talis al in een vroeg stadium naar hen op zoek. 

In maart 2010 gaf burgemeester Noordewier het feestelijke 

startsein voor de bouw van het Hof van Achterlo. Op de 

begane grond komen twee supermarkten, diverse dagwin-

Keuzevrijheid in Hof van Achterlo
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Projectleider Cees Groenen vond de sleuteloverdracht aan 

deze bewoners in april een bijzonder moment. ‘Het zijn 

zulke eerlijke, pure mensen’, vertelt hij. ‘Sommige gingen 

aarzelend hun nieuwe woning binnen, alsof ze nog moesten 

wennen aan het idee. Anderen sprongen werkelijk waar een 

gat in de lucht.’

Marloes de Groot, bewoonster van de Kraanvogel, met haar ouders

Opleveringsfeest Kraanvogel 

Op 20 november vierde Talis samen met bewoners op een 

bijzondere manier de oplevering van het Kraanvogelproject 

bij het NS station in Wijchen. De nieuwe bewoners konden 

via speeddating met elkaar kennismaken. In acht korte ron-

des ontmoette iedereen zo in ieder geval een paar buurtbe-

woners, die zij vervolgens op de feestelijke borrel opnieuw 

konden opzoeken. 

Talis nam 52 appartementen over van projectontwikkelaar 

Slokker. In onze woningen is een leuke mix van mensen 

neergestreken We hebben achttien sociale huurwoningen 

verhuurd aan starters, achttien woningen aan doorstromers 

(zeventien sociaal en één vrije sector) en zestien woningen 

aan mensen met een licht verstandelijke of lichamelijke 

beperking. Zij krijgen zorg en begeleiding van Stichting De 

Driestroom, een belangrijke partner van Talis. Velen van hen 

stonden jaren op de wachtlijst voor zelfstandige woonruim-

te. Stichting De Spetter, opgericht door ouders van mensen 

met een beperking, heeft zich lange tijd ingezet om het mo-

gelijk te maken dat hun kinderen tussen ‘gewone’ mensen in 

Wijchen konden wonen. 
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Meer zelfstandigheid

In de eerste fase bouwt Talis 102 zorgappartementen in de 

sociale huur. Op het terrein aan de Passedwarsstraat komen 

56 woningen bestemd voor bewoners die intensieve zorg no-

dig hebben en op het grasveld ertegenover aan de Buizerd-

straat komen nog eens 46 woningen. De huidige bewoners 

van verzorgingshuis De Elsthof krijgen voorrang en gaan er 

enorm op vooruit qua ruimte. Ze krijgen allemaal een eigen 

appartement van minimaal 55 vierkante meter. Daar kunnen 

ze zo zelfstandig mogelijk en eventueel weer samen met 

hun partner wonen. Wie zorg nodig heeft, vraagt dat aan bij 

Woonservicegebied 
Wijchen-Noord
In januari 2011 is Talis gestart met nieuw-
bouwproject Klapstraat. Dit wordt de centrale 
zorg- en welzijnsplek van woonservicegebied 
Wijchen-Noord. 

de Zorggroep ZZG. Ook kunnen zij gebruik maken van aller-

lei elektronische voorzieningen, domotica geheten. Bijvoor-

beeld matjes naast het bed die ervoor zorgen dat het licht 

aanspringt van de slaapkamer tot het toilet als er iemand op 

gaat staan. Of alarmknoppen waarmee bewoners niet alleen 

iemand van de zorgcentrale te spreken krijgen, maar die 

ook de verlichting inschakelen, radio en TV uitzetten en de 

voordeur van het slot laat springen. De variatie in aangebo-

den zorg is groot, van incidentele thuiszorg tot intensieve 

24-uurs somatische verpleeghuiszorg. 

De betrokken partijen heien de eerste paal in de grond

Project loopt door in 2011
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Mensen zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen wijk 

laten wonen, dat is onderdeel van de strategische visie 

van Talis en dat is ook de achterliggende gedachte van 

de landelijke tendens om gemeenten op te delen in 

woonservicegebieden. 

Wijchen krijgt op termijn drie van zulke levensloop-

bestendige gebieden waarin senioren vanuit een 

centrale plek de zorg en welzijn krijgen die ze nodig 

hebben om in hun eigen woning te blijven wonen. 

In Wijchen-Noord en Wijchen-Midden werken Talis      

en de gemeente samen met Zorggroep ZZG. Voor 

woonservicegebied Wijchen-Zuid, waar ook Alverna   

bij hoort, tekenen Talis en de gemeente binnenkort  

een intentieverklaring met zorgverlener Luciver, die nu 

in Rivo Torto, La Verna en Portiuncula de zorg biedt. 

De indeling in de drie gebieden is tot stand gekomen 

met de hulp van Stichting Maat. Die heeft onder-

zocht welke behoefte er is aan wonen met zorg in de 

verschillende wijken van Wijchen, en welke er in de 

toekomst zal zijn. 

Woonservicegebieden Wijchen

Voor de hele wijk: het nieuwe ontmoeten

Nieuw onderdeel van het project is een multifunctioneel 

centrum met enkele zorgkamers en een grote ontmoe-

tingsruimte. Dit centrum is bedoeld voor alle wijkbewoners. 

Stichting MEER Welzijn Wijchen gaat hier allerlei activitei-

ten organiseren en wijkbewoners kunnen er komen eten. 

‘Talis vindt ontmoetingsplekken essentieel voor een vitale 

leefgemeenschap. Sociale contacten zijn belangrijk voor 

het welzijn van bewoners, dus proberen wij in en rondom 

woongebouwen ontmoetingsplekken te creëren’, vertelt Elle 

van de Wall, adviseur wonen, zorg en wijken van Talis. ‘We 

noemen dat het nieuwe ontmoeten. Het kan zo klein zijn als 

een extra bankje in een park, maar ook een kinderboerderij 

of een koffie-inloopplek werken goed. Het gaat erom dat 

die ontmoetingsmogelijkheden alle wijkbewoners van jong 

tot oud trekken. Juist de mix in leeftijd zorgt voor vitale, 

levensvatbare coalities.’ 

Wijk van de toekomst

Talis wil de eerste fase in het voorjaar van 2012 opleveren. 

Fase 2 begint met de sloop van het oude verzorgingshuis. 

Op die plek komen 51 zorgappartementen in de sociale huur. 

Op het veld ertegenover staan nog twee appartementenge-

bouwen gepland. Mogelijk realiseert Talis ook een eerstelijns 

zorgcentrum in één van de blokken, voor bijvoorbeeld een 

huisartsenpost, apotheek en fysiotherapeut. Dan kunnen 

wijkbewoners dichtbij huis alle zorg vinden die ze nodig 

hebben en zou eind 2013, als het project klaar is, Wijchen er 

een wijk van de toekomst bijhebben.



Tuin van Woezik
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Wijchen-Noord krijgt er de komende jaren een tuin bij. 

Weliswaar een tuin met 127 woningen, maar toch zal het 

groene karakter overheersen. Rond de mooie bomen die 

er al staan, komen vier woonhoven. Daaromheen ligt de 

verkeersvrije openbare tuin, waar mensen uit de hele wijk 

terecht kunnen om te wandelen, te spelen of te picknicken. 

Eind 2010 gingen de eerste palen de grond in voor een ap-

partementengebouw van 37 sociale huurwoningen van Talis. 

De oplevering is in de zomer van 2012. Parkeren doen de 

bewoners straks onder de grond zodat er nog meer ruimte 

is voor groen. Er is veel belangstelling voor de woningen, 

die dicht bij het centrum liggen en dicht bij de uitvalswegen 

van Wijchen. In de volgende fase koopt Talis nog dertien 

woningen van ontwikkelaar Proper Stok. Ook die woningen 

bieden we allemaal aan in de sociale huur. 

Project loopt door in 2011
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Wijkbeheerder Frans Derks voelt zich letterlijk 
en figuurlijk thuis in Hatert. Integraal wijk-
beheer betekent voor hem deelgenoot zijn van 
de wijk, er middenin zitten, ‘er wonen’. 
 

Wijkbeheer: midden in de wijk

Schuttingproject toonbeeld integraal wijkbeheer

‘Mijn kantoor staat midden in de wijk’, vertelt Frans Derks, 

‘en heeft een voor- en een achterdeur. Het gaat erom dat je 

de mensen kent.’ ‘In 2010 zijn er ongelooflijk veel projecten 

geweest in Vogelaarwijk Hatert. Zelf ben ik bijna iedere dag 

bezig met het schuttingenproject in de Kastelenbuurt dat 

Talis samen met 2Switch en de bewoners uitvoert. We gaan 

in tweetallen op huisbezoek en vragen of bewoners mee 

willen doen aan het project. Talis plaatst gratis een schut-

ting tegen de achtertuin, bestraat de achterpaden opnieuw 

en sluit deze af zodat alleen bewoners er nog in kunnen. Als 

tegenprestatie vragen we de bewoners hun achtertuin op te 

knappen en te onderhouden. 

Tijdens het huisbezoek komt natuurlijk nog veel meer aan 

de orde: we bespreken problemen en ideeën en maken 

afspraken. Dat vind ik nog het belangrijkste en de bewoners 

waarderen het zeer. We hebben in 2010 zo’n 160 huurders 

bezocht en dat willen we in 2011 weer doen. Als een blok 

woningen klaar is, gaan we als dat nodig is nog een keer op 

huisbezoek. Is een huishouden tevreden, zijn de afspraken 

nagekomen? Ook vragen we twee huurders van een blok 

om als contactpersoon een oogje in het zeil te houden. Bij 

het pilotblok uit 2009 blijkt dat prima te werken, de andere 

bewoners van het huizenblok weten die contactpersonen 

te vinden als er iets is. Het succes van dit project blijkt wel 

uit het groeiend aantal telefoontjes van huurders die willen 

weten wanneer zij aan de beurt zijn.’

Wijkbeheerder Frans Derk (derde van rechts) bij het plaatsen van 

een schutting



Op 11 november, de dag van de Duurzaamheid, gaf Talis 

het startschot voor een groot zonne-energieproject met een 

feestelijk ontbijt voor de bewoners. Na afloop plaatsten zij 

samen met de wethouder het eerste van 1.728 zonnepane-

len die op negen flats van Talis komen. In maart 2011 gaat 

de knop om en krijgen 216 woningen aan de Malderburcht-

straat, de Goeman Borgeriusstraat, het Keucheniuspad en 

het Talmapad zonne-energie. Ondanks een kleine huurver-

hoging gaan de bewoners die meedoen er gemiddeld €120 

per jaar op vooruit doordat hun energieverbruik en daarmee 

hun energielasten dalen. 

Zonne-energie is een alternatief voor fossiele brandstoffen 

en helpt daarmee de klimaatverandering af te remmen. In 

totaal krijgt Hatert er bijna 1.900 panelen bij. Dit project 

Zonnepanelen voor een zonnekrachtwijk

doet Talis namelijk samen met woningcorporatie Portaal 

en de gemeente Nijmegen. Daarnaast waren er financiële 

bijdragen van de landelijke Stimuleringsregeling Duurzame 

Energieproductie (SDE), de gemeente Nijmegen en de 

provincie Gelderland. 

Talis werkt sinds februari 2009 samen met re-integratiebe-

drijf 2Switch. Mensen die lange tijd werkloos zijn geweest, 

gaan in de wijk aan de slag. Ze ruimen zwerfvuil en sneeuw 

op en onderhouden tuinen, achterpaden en garageterreinen. 

In Hatert hebben ze het ook druk met het schuttingen-

project, in sommige weken werkten zo’n tien mensen aan 

dit project. In 2010 heeft 2Switch een kantoor in de wijk 

Kantoor 2Switch in Hatert geopend

geopend. Talis wil voor 2011 met het re-integratie-

bedrijf afspreken dat langdurig werkloze huurders 

met voorrang mogen instromen om mee te werken 

aan klussen voor ons in Nijmegen en Wijchen.
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Samen aan de slag om je tuin op te knappen. Dat is het idee 

achter het tuinenproject dat de gemeente Nijmegen, wo-

ningcorporaties Talis, Portaal en WoonGenoot, en opleidings-

centrum Helicon in maart 2010 begonnen. 

Het tuinenproject is een echt leerwerkproject voor de VMBO-

leerlingen van Helicon Opleidingen Groen Nijmegen, die 

hiermee leerervaring opdoen. Ze gaan voortuinen aanpakken 

van bewoners die graag een mooie voortuin hebben, maar 

hem zelf niet meer goed kunnen onderhouden. De leerlingen 

zorgen niet alleen voor de uitvoering. Ze inventariseren eerst 

de wensen van de bewoners en de woningcorporatie, maken 

een tekening en bespreken die weer met de bewoners. 

Is iedereen tevreden, dan gaan ze het werk: een tuinpad 

aanleggen, een hekwerk plaatsen of onderhoudsvriendelijk 

groen aanplanten. 

Het tuinenproject is onderdeel van wijkaanpak ‘Hou van 

Hatert’. Doel van het wijkaanpakplan is bewoners actiever te 

betrekken bij hun wijk door hen te stimuleren mee te doen 

en andere wijkbewoners te ontmoeten. Tot de aanpak hoort 

ook: investeren in werk en opleiding, problemen achter de 

voordeur aanpakken en onveilige plekken in de wijk verbe-

teren. 

Jong en groen gaan goed samen

Talis is een groot voorstander van leerwerkpro-
jecten in de wijk, waarbij leerlingen en wijkbe-
woners elkaar ontmoeten. Groenprojecten heb-
ben nog een voordeel: de wijk knapt er van op.

Aantrekkelijke voortuinen zorgen voor een aantrekkelijke wijk

belangrijk dat ook jonge kinderen een bijdrage aan hun wijk 

kunnen leveren. De leerlingen gingen na een vruchtbare 

middag van hard werken tevreden met een zakje bloem-

bollen naar huis, zodat ze daar in hun eigen tuin nog even 

verder konden gaan met planten. Talis heeft in de dagen 

daarna nog duizenden bloembollen in het park laten poten. 

De gemeente Nijmegen opent het nieuwe park officieel 

voorjaar 2011. 

Kinderen doen mee

Ook basisschoolleerlingen zijn in 2010 met groen in de weer 

geweest. De kinderen uit groep vijf en zes van de Hatertse 

scholen De Klumpert en De Vossenburcht hebben in de 

herfst de laatste hand gelegd aan het nieuwe Park Hatert. 

Het park loopt helemaal door de Middachtenstraat langs 

het kanaal via de Malderburchtstraat tot aan het Kandinsky 

College. Op verzoek van de woningcorporaties uit de wijk 

hebben de leerlingen bomen en struiken geplant op het laat-

ste stukje nog niet ingericht park. De corporaties vinden het 
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tieve activiteiten. Het is Talis bij dit soort projecten vooral te 

doen om het levensecht leren van leerlingen in woonwijken, 

zodat ze naast hun leerervaring ook in contact komen met 

wijkbewoners. 

 

Niet alleen in Hatert zijn leerlingen met tuinen en openbaar 

groen bezig. Op 3 en 10 november togen 32 scholieren 

van het Kandinsky College in Nijmegen samen met wijk-

beheerders Wilgred van Gent en Willie de Vos naar de wijk 

Brakkenstein en de Hofjesbuurt. Ze gingen net als ieder 

jaar onkruid wieden in achterpaden en veegden bergingen 

schoon. De vergoeding die Talis uitkeert voor het schoffel- 

en schoonmaakwerk gebruikt de school voor extra educa-

Schoffelen en vegen in Brakkenstein en de Hofjesbuurt

Wijkbeheerder Wilgred van Gent en een leerling knappen een tuin op



BuurtBattle wordt volwassen

In 2010 ging N.E.C. BuurtBattle zijn derde jaar 
in. Dit initiatief van Stichting Wij staan voor 
de Wijk in samenwerking met Futsal Chabbab, 
Tandem en heel veel vrijwilligers en stagiaires 
groeit nog steeds. 

De stichting Wij staan voor de Wijk wil het contact tussen 

wijkbewoners versterken en zo de leefbaarheid in wijken 

verhogen. De partners Talis, ROC Nijmegen, vervoersbedrijf 

Breng, N.E.C., gemeente Nijmegen, DAR afvalverwerking en 

sinds 2010 ook zorgverzekeraar Menzis willen hun krachten 

bundelen en zetten zich samen met de bewoners in voor 

sportieve, veilige en gezonde wijken. 

Een wijkteam ruimt vuurwerkresten op
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Talis wil de buurtbijdragen van de voetbalteams graag aan 

laten sluiten bij de behoeften van hun partners. Daarom 

gaat ze hierover in 2011 met hen in gesprek. Het begin is 

er al: in 2010 gingen veel teams op bezoek bij cliënten van 

Zorggroep ZZG in seniorencomplexen. Dat zou natuurlijk 

ook kunnen bij woongroepen van bijvoorbeeld Pluryn of 

Verbinding met maatschappelijke partners

Dichterbij. Talis hoopt dat huurders die wel wat extra aan-

dacht of hulp kunnen gebruiken, zo meer kunnen profiteren 

van de acties van de buurtteams. Ook vragen wij onze 

partners mee te denken over andere projectideeën die de 

Stichting Wij staan voor de Wijk naast de BuurtBattle kan 

uitvoeren. 

buurtbijdragen organiseren. Pas bij nummer drie ging de 

puntenteller lopen. De battle gaat om sportief gedrag op en 

buiten het veld. De kinderen kunnen iets terug doen voor

de wijk, zich eens van hun beste kant laten zien. Een team 

kan een buurtbijdrage leveren door bijvoorbeeld winkelwa-

gentjes in de wijk op te halen, zwerfvuil of vuurwerkresten 

op te ruimen of bussen schoon te maken. Ook kunnen ze 

meedoen aan speciale activiteiten die over sportiviteit gaan. 

Zo begon dit jaar met de BuurtBabbel: een gesprek over 

respect en regels met scheidsrechter Wiedemeijer van de 

Eredivisie en Europa League en twee Nijmeegse politieagen-

ten. 

Voor de derde editie van het zaalvoetbaltoernooi hebben 

zich 21 teams ingeschreven uit twaalf wijken. Alle Nijmeegse 

wijken mochten dit keer meedoen. Naast de wijken waar het 

allemaal begon, zoals Hatert en Heseveld, hebben nu ook 

Nijmegen-Oost en Oosterhout zich opgegeven. Daarnaast 

zijn er voor het eerst vijf meidenteams. De voetballers van 

N.E.C. zijn publiekstrekkers en rolmodellen voor de jonge 

deelnemers.

De BuurtBattle is een bijzondere sportcompetitie omdat de 

teams ook punten scoren met buurtbijdragen. Sterker nog, 

wie zich dit jaar wilde inschrijven moest bij voorbaat al twee 

Meepraten tijdens de BuurtBabbel
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In Neerbosch-Oost constateerde woonconsulent Hélène 

de Vet van Talis dat veel bewoners van de maisonnettes 

te maken hadden met eenzaamheid, sociale problemen en 

culturele tegenstellingen. Talis zocht een manier om met hen 

in contact te komen en hen meer bij de wijk te betrekken. 

De woonconsulent besloot een bouwkeet met grote ramen 

tussen de maisonnettes in te zetten. 

Door de bewoners, voor de bewoners

Vanaf juli organiseerden vrijwilligers uit de wijk ’s ochtends 

een open inloop voor wijkbewoners in de keet die De Piccolo 

was gedoopt. De koffie stond klaar, bewoners konden De 

Gelderlander lezen, even bijkletsen of iemand van Buurthulp 

Neerbosch-Oost spreken. Bij Buurthulp konden ze terecht 

voor hulp bij een klus of juist om een vrijwilligersdienst 

Neerbosch-Oost: wijkbewoners 
versterken hun wijk
Talis wil investeren in wijkbewoners die willen 
investeren in hun wijk. Dat kan op vele manie-
ren. Bijvoorbeeld als vrijwilliger bij een koffie-
inloop. Of door aan je eigen gevoel van onveilig-
heid te werken. Want ook dat komt een wijk ten 
goede. 

aan te bieden. In de middagen hielden de vier aanwezige 

woningcorporaties in de wijk er spreekuur, net als Het Inter-

Lokaal met de formulierenbrigade. Ook SWON was in okto-

ber aanwezig met een spreekuur en workshops voor mantel-

zorgers. De woonconsulent van Talis zag op haar spreekuur 

nieuwe huurders die niet zo gauw naar de vestiging op 

de Wezenlaan zouden komen, maar wel hun verhaal kwijt 

wilden over overlast, burenruzies en andere problemen. 

Ook kwamen veel huurders informeren naar bijvoorbeeld 

huurmogelijkheden voor senioren, urgentieaanvragen en 

WMO-woningen. 

Veilige wijken 

Neerbosch-Oost scoort lager op veiligheidsbeleving dan 

gemiddeld in Nijmegen: veel bewoners voelen zich er 

onveiliger dan volgens de cijfers nodig is. Daarom hebben 

Talis en collega-corporatie De Gemeenschap in 2009 met het 

landelijke SEV-project veilige wijken meegedaan. Bewoners 

uit Neerbosch-Oost kregen een vrijwillige, vrijblijvende en 

gratis training aangeboden over veiligheid. 

Tijdens de vier trainingsavonden werd ingegaan op onveilig-

heid signaleren en melden. En ook op wanneer en hoe je 

iemand kunt aanspreken op zijn gedrag. Doel was mensen 

meer zelfvertrouwen te geven en hen te laten zien wat ze 

zelf kunnen doen. Bewoners weten vaak het beste wat er 

gebeurt in hun wijk, kennen de mensen beter en kunnen in 

een eerder stadium een melding doen of hulp zoeken. 

In 2010 wilden twintig van de vijfentwintig deelnemers 

graag meedoen aan een vervolg en ze kregen snel verster-

king van vijf nieuwe deelnemers. Dit jaar waren er twee 

trainingsavonden: één over drugs en één over zelfverdedi-

ging. In 2011 gaat de groep een korte film over Neerbosch-

Oost maken om juist de mooie kanten van de wijk eens te 

belichten. Veel wijkbewoners oordelen namelijk te negatief 

over hun wijk, vindt de groep.

Piccolo: kleine porto cabin krijgt veel voor elkaar Hier zitten we: 

Triangelstraat
bij de maisonettes

Wie is er wanneer?

In
lo

op

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

Koffie-inloop 10 - 12 u. 10 - 12 u. 10 - 12 u. 10 - 12 u. 10 - 12 u.

Buurthulp 10 - 12 u. 10 - 12 u. 10 - 12 u. 10 - 12 u.

   
A

lle
en

 s
pr

ee
ku

re
n Portaal

13 - 14 u.

Talis
14 - 15 u.

Standvast Wonen 
14 - 15 u.

Het Inter-Lokaal 14 - 16 u.
14 - 16 u.

De Gemeenschap
18 - 20 u.

SWON
13 - 17 u. (alleen oktober)

Bellen kan ook

Buurthulp 06 12 57 59 06

Talis  (024) 352 39 11

Standvast Wonen (024) 382 01 00            

De Gemeenschap (024) 381 78 00

Tandem Welzijn (024) 365 01 11

Het Inter-lokaal (024) 322 22 27

Mantelzorg-ondersteuning (024) 382 24 46

Portaal Nijmegen 0800 767 82 25

Kom naar ‘De Piccolo’
met een vraag, een klacht, voor informatie,

praktische hulp of gewoon voor de gezelligheid

Nieuwin Neerbosch-
Oost

  Vragen over huurbetaling

  Vragen over geld en papieren

  Leefbaarheid

  Woonomgeving 

  Buurthulp
  Overlast
  Hulp bij mantelzorg

  Koffie-inloop

  Even bijkletsen

  Praten over de buurt
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hun beurt kunnen die weer ondersteuning van alle profes-

sionals krijgen. Tegelijkertijd gaan die professionals door 

met hun spreekuren midden in de wijk. Het winkelcentrum 

is de ideale locatie als opvolger van de porto cabin, want 

alle wijkbewoners doen er hun boodschappen en weten de 

nieuwe ontmoetings- en serviceplek dus te vinden. Daarbij 

zullen veel senioren erg blij zijn met de koffie-inloop, omdat 

twee jaar geleden het terrasje in De Notenhout stopte door 

jongerenoverlast. 

Piccolo 2.0

Bewoners en vrijwilligers waren blij met zowel de ochtend-

inloop als de komst van zoveel maatschappelijke partners 

naar hun wijk. Daarin lag echt de kracht van het project. 

Het Inter-Lokaal en Tandem namen daarom het initiatief een 

winkelruimte in winkelcentrum De Notenhout af te huren 

om in april 2011 een doorstart met het project maken, 

een Piccolo 2.0. Ondertussen hebben NIM maatschappelijk 

werk, zorginstelling MEE en de vier woningcorporaties zich 

aangesloten en buigen ze zich samen over de invulling van 

het vervolgproject. Doel is een laagdrempelige ontmoe-

tingsplek die bemand wordt door vrijwilligers uit de wijk. Op 

Aannemer Van Gisteren is druk bezig met de ontmoetingsplek terwijl 

passanten vragen stellen



De Hessenberg: nieuw stuk stad 
op historische locatie

met een stedelijke levensstijl en zocht woningen in het hart 

van Nijmegen. Zij legden hun vraag voor aan Talis, omdat 

wij ons profileren met een focus op zorg. De woningen voor 

Visio horen tot de zestien appartementen uit de derde fase 

die in februari 2011 opgeleverd zijn. De woningen uit fase 1 

en 2 zijn in het voorjaar van 2010 opgeleverd, vandaar dat 

we in juni 2010 het opleverfeest al hebben georganiseerd. 

Talis en bouwbedrijven Heijmans en Hendriks 
gaven op 26 juni een welkomstfeest voor de 
nieuwe bewoners van de Hessenberg. 

Talis verhuurt 137 woningen op de Hessenberg, waarvan 

bijna de helft – 63 woningen – sociale huur is. Daar zijn 

we trots op, want we vinden het fantastisch dat we mid-

den in het centrum van Nijmegen, op een bijzonder gewilde 

locatie, betaalbaar wonen kunnen aanbieden. Vijf van die 63 

woningen zijn verhuurd aan Stichting Visio. In deze wonin-

gen komen cliënten van Visio te wonen, mensen die blind of 

slechtziend zijn. De Stichting heeft een vrij jonge clientèle 

Belangstellenden lieten zich informeren over de rijke historie van de 

De Hessenberg
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Ontmoeten

Het feest stond in het teken van kennismaken. Niet alleen 

met de andere bewoners, maar ook met de omwonenden en 

de ondernemers uit de Lange Hezelstraat. Die verzorgden 

samen de catering op een gezellige markt, waar ze ieder 

een eigen stand met versnaperingen hadden. Zo konden de 

nieuwelingen proeven van hun producten en wisten ze wat 

dichtbij huis te koop was. De ondernemers hadden hun best 

gedaan en bijvoorbeeld speciaal voor de gelegenheid Hes-

senbergse koekjes en Hessenbergse alcoholvrije cocktails 

gemaakt.
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Rijke geschiedenis

Op het welkomstfeest waren ook de ‘Gebroeders van Limburg’ 

uitgenodigd. De smalle straten en pleintjes tussen de tien 

woongebouwen van de Hessenberg zijn naar deze broeders 

vernoemd. Die steegjes en besloten pleinen sluiten aan bij de 

architectuur van de oude binnenstad en leggen zo een link 

naar vroeger tijden. Net als de monumentale funderingsres-

tanten van een deel van het Weeshuis dat in 1640 hier werd 

gebouwd. 

Veel feestgangers lieten zich graag door de archeoloog bij-

praten over de historie van het gebied en de archeologische 

vondsten die tijdens de bouw zijn gevonden. 

Alvast het uitzicht bewonderen van de nieuwe appartementen
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In oktober 2010 kwam de aanbesteding rond en de bouw-

voorbereidingen zijn nu in volle gang. In het voorjaar van 

2011 begint de bouw zodat we de 42 meter hoge toren met 

een beetje geluk nog in 2012 kunnen opleveren. In de toren 

komen zestig woningen, verdeeld over tien verdiepingen. Op 

de vierde tot de zevende etage zijn 24 sociale huurwoningen 

gepland, daarboven twaalf middeldure en 24 vrije sectorwo-

ningen. De eerste drie etages zijn bedoeld voor maatschap-

pelijke bedrijven, bijvoorbeeld zorg- of welzijnsinstellingen.

Castellatoren: blikvanger en 
windvanger

Het zat in 2009 niet mee met het laatste ge-
bouw van het Dobbelmanproject: de Castella-
toren. Het eerste ontwerp bleek te complex en 
was financieel uiteindelijk niet haalbaar. Talis 
begon opnieuw en dit keer ging alles van een 
leien dakje. 

Blikvanger

De Castellatoren is straks het eerste gebouw dat bezoekers 

zien als ze via de Graafseweg Nijmegen binnenrijden. Het 

wordt een prachtige, ranke en lichte toren, met veel glas. 

Aan de kant van de Graafseweg komt een bijzonder glazen 

geluidsscherm met reliëf, waarin het logo van de oude 

Castellazeep te zien is. Een andere knipoog naar de oude 

zeepfabriek zijn de ‘betonnen deurmatten’ die de architect 

voor alle voordeuren in de galerijvloeren laat gieten met in 

plaats van WELKOM de tekst CASTELLA.

Project loopt door in 2011
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mensen met een verstandelijke of psychiatrische beperking 

van zorginstellingen Pluryn, De Driestroom en RIBW. Talis 

verhuurt de ruimte aan het bedrijf waar mensen brood kun-

nen kopen en eten. We staan helemaal achter de uitgangs-

punten van het lunchcafé en zijn blij met de aanwezigheid 

ervan voor de wijkbewoners. Daarbij is het mooi te zien dat 

deze sociale onderneming zelfs mensen van buiten de wijk 

weet te trekken.

Windvanger

De bewoners van het poortgebouw zijn blij met de komst 

van de laatste toren, want die zal veel geluid van de Graaf-

seweg voor hen tegenhouden. Ook het Bakkerscafé kijkt uit 

naar de komst van de toren. Niet vanwege geluidsoverlast, 

maar vanwege windoverlast. Door de poort komen nu zulke 

heftige windvlagen dat de deur van de horecagelegenheid 

soms nauwelijks meer dicht te krijgen is. De Castellatoren 

maakt hier straks een einde aan. In het Bakkerscafé werken 

Zonnig terras van het Bakkerscafé



Nieuwe woonwijk Laauwik

Talis is er al een aantal jaren mee bezig, de 
nieuwe woonwijk Laauwik in de Waalsprong. In 
totaal staan er 1.300 koop- en huurwoningen 
gepland, van starterswoning tot vrijstaand ont-
werp. Talis neemt ongeveer 180 woningen voor 
haar rekening. 

De toekomstige huurders kunnen kiezen uit verschillende 

woningindelingen. 

Talis heeft op een drukbezochte informatiemarkt van GEM 

Waalsprong in april 2010 een klein marktonderzoek ge-

houden onder de bezoekers. Die mochten hun voorkeur 

aangeven voor een open of dichte keuken en wel of geen 

inpandige badkamer. De uitkomsten waren verrassend. Zo 

bleken veel mensen een duidelijke voorkeur voor een dichte 

keuken te hebben. 

Talis was van plan overal open keukens te plaatsen, maar 

wil graag tegemoet komen aan de wensen van haar klanten. 

Daarom komt er nu in enkele eengezinswoningen een dichte 

keuken.  

In Laauwik komt gevarieerd wonen voorop te staan. Zo is er 

een mix van huur en koop en zijn er ook zorgwoningen ge-

pland. In 2011 begint de bouw van de eerste Talisprojecten. 

Meer keuzevrijheid door informatiemarkt 

Talis begint in maart 2011 met de bouw van tachtig wo-

ningen op de hoek van de Vrouwe Udasingel en de Prins 

Mauritslaan. Het gaat om 56 eengezinswoningen en 24 

appartementen, waarvan 60 in de sociale huurklasse. Van 

de appartementen zijn er negen bedoeld voor bewoners 

met een verstandelijke beperking die begeleiding nodig 

hebben en cliënt zijn bij Pluryn. Ook komt er 450 vierkante 

meter ruimte voor een organisatie met een maatschap-

pelijke functie, waar mogelijk een kinderdagverblijf intrekt. 

Project loopt door in 2011
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Patiogroepswoningen

Zo vanuit je eigen kamer de tuin inlopen. Dat is redelijk 

uniek bij een woongebouw voor dementerende ouderen en 

mensen met een verstandelijke beperking. Tussen bestaan-

de bebouwing is het vaak onmogelijk in te passen, maar in 

Laauwik gaat het lukken. Daar komen vier groepswoningen 

waarvan de 24 zit/slaapkamers van de bewoners allemaal op 

de begane grond liggen en aan de tuin grenzen. Talis werkt 

voor dit project samen met Zorggroep ZZG en Dichterbij. De 

bouw start waarschijnlijk voorjaar 2012. 

 

Design en construct

Een ander nieuwbouwproject in Laauwik is ‘Vlek 23’, waar-

van de bouw waarschijnlijk in september 2011 een aanvang 

neemt. Dit project is op een nieuwe manier aanbesteed. 

Talis heeft namelijk zowel de bouw als het ontwerp in de 

aanbesteding opgenomen. ‘Het voordeel is dat aannemers 

ook hele praktische eisen aan een ontwerp kunnen stellen, 

die aansluiten bij hun manier van werken’, vertelt project-

manager Michel Pott. Door bouw en ontwerp dichterbij 

elkaar te brengen, maken we een grote efficiëntieslag. Dat 

levert ons een zeer goede prijs-kwaliteitverhouding. Wij 

hebben de ontwerpen van vier bouwbedrijven getoetst aan 

ons programma van eisen waarbij we bijvoorbeeld keken 

naar energiezuinigheid, onderhoudsvriendelijkheid en beeld. 

Giesbers-Wijchen is als winnaar uit de bus gekomen en 

begint waarschijnlijk in september 2011 met de bouw van 

51 eengezinswoningen.  

De bouw van de nieuwe woonwijk start in het voorjaar van 2012



44

Woonservicezone in aanbouw

In een woonservicegebied kunnen senioren langer zelf-

standig blijven wonen omdat zij vlakbij hun woning alle 

voorzieningen en zorg kunnen vinden die zij nodig heb-

ben. De zorgappartementen zijn bedoeld voor mensen 

met een zorgindicatie. We hopen de meeste woningen 

in de zomer en herfst van 2012 op te leveren.

Woonconsulent Calinde Derksen vertelt dat er in het Wa-

terkwartier een duidelijke behoefte is aan zorgwoningen: 

‘We merken dat veel huidige wijkbewoners zich als geïnte-

resseerden opgeven voor het project. Ze willen graag wat 

kleiner gaan wonen, maar niet uit de wijk vertrekken. We 

sturen alle geïnteresseerden regelmatig een nieuwsbrief met 

het laatste nieuws over de bouw.’

Nieuwe Voorstad

In het project Nieuwe Voorstad aan de Marialaan wil Talis 

98 zorgwoningen en 92 huurwoningen aanbieden. De 

appartementen zijn verdeeld over drie panden: Griffioen 

(wonen met zorg), Feniks (winkels) en Paladijn (wonen). 

De zorgwoningen zijn moderne driekamerappartementen 

met elektronische zorgvoorzieningen (domotica) en een 

scootmobielstalling. Ze zijn zeer geschikt voor ouderen 

die zelfstandig willen blijven wonen ook al hebben ze een 

zorgindicatie. In Griffioen komt een ontmoetingsruimte die 

ook een buurtfunctie krijgt. Wijkbewoners zijn daar straks 

welkom voor activiteiten en mogelijk voor maaltijden. Voor 

de bewoners is het verder zeer plezierig dat in het Feniks-

complex twee grote supermarkten komen en nog enkele 

andere winkels. 

Talis wil in Nijmegen-West ruim 120 zorgwonin-
gen aan haar bezit toevoegen. De woningcorpo-
ratie heeft samen met de gemeente Nijmegen 
en haar partners in Stichting Maat afspraken 
gemaakt om in het Waterkwartier gezamenlijk 
een woonservicegebied te realiseren. 

Project loopt door in 2011



groep heeft samen met hun buurtbewoners namen bedacht 

voor de vijf woonblokken. Deze namen zijn tijdens de offici-

ele start van de bouw bekend gemaakt. De gebouwen gaan 

Sol, Luna, Astra, Aqua en Terra heten. 

Vernieuwende woonvorm

In Terra, het gebouw van Talis, komen op de begane grond 

en eerste verdieping 26 plaatsen voor dementerende ou-

deren, verdeeld over vier groepswoningen. Zorggroep ZZG 

huurt de woningen en verleent de zorg aan de bewoners. 

Talis en Zorggroep ZZG hebben gekozen voor een kleinscha-

lige en huiselijke aanpak. De bewoners kunnen zelfstandig 

die afgescheiden tuin in, die rondom het complex ligt. Het 

bijzondere aan Terra is dat de partners van dementerende 

ouderen de mogelijkheid krijgen om één van de zestien 

zelfstandige huurappartementen te huren die op de derde 

en vierde verdieping liggen. Zo kunnen ze dicht bij hun 

partner blijven wonen. Talis verwacht dat zo’n vijf partners 

van deze gelegenheid gebruik willen maken. De provincie 

heeft speciaal voor dit complex subsidie gegeven vanwege 

het vernieuwende karakter van zowel de domotica in de 

woningen als het concept van partnerwoningen.  

 

Buurtbouwgroep Sperwerstraat

De toekomstige nieuwbouw aan de Sperwerstraat verenigt 

veel componenten van wat Talis randvoorwaarden voor een 

vitale leefgemeenschap noemt: bij de ontwikkeling van de 

bouwplannen heeft projectontwikkelaar Giesbers-Wijchen 

de buurtbewoners actief betrokken, er komt een prachtige 

mix van woningen en Talis gaat samen met Zorggroep ZZG 

zorgwoningen aanbieden voor dementerende ouderen. 

Giesbers-Wijchen gaat in totaal 306 woningen bouwen waar-

van het merendeel voor SSHN: er komen 228 studentenwo-

ningen in het project. Daarnaast neemt woningcorporatie 

Portaal 36 appartementen af die vooral bedoeld zijn voor 

senioren. Voor Talis wordt een complex gebouwd met 26 

zorgplaatsen voor dementerende ouderen en zestien sociale 

huurwoningen. Tot slot komen er ook vijf eengezinswonin-

gen die de projectontwikkelaar verkoopt. 

Omwonenden betrokken

Er is veel draagvlak voor de nieuwbouwplannen onder de 

omwonenden. Giesbers-Wijchen heeft hen vanaf het begin 

bij het project betrokken met informatieavonden en indivi-

duele gesprekken. Ook is er een buurtbouwgroep opgericht 

van omwonenden die bij de bouw betrokken blijft. Deze 

Betrokken partijen schieten confetti in de lucht bij de start van de bouw
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In februari 2011 is in Kinderdorp Neerbosch de bouw begon-

nen van een nieuwbouwcomplex dat Talis gaat verhuren aan 

de Regionale Instelling voor Begeleiding bij Wonen Werken 

Welzijn (RIBW). Hier komen twintig jonge cliënten van de 

RIBW te wonen, die om allerlei redenen (nog) niet helemaal 

zelfstandig kunnen wonen.   

Kinderdorp Neerbosch is een bijzonder stukje Nijmegen. De 

kleine dorpse gemeenschap ligt ingeklemd tussen industrie-

terrein Westkanaaldijk en de A73. Al bijna anderhalve eeuw 

worden hier kinderen opgevangen. Het begon met de bouw 

van Weezeninrichting Neerbosch in 1867, waar rond 1900 

meer dan 1.000 wezen woonden. In 1960 kwam in plaats 

van het weeshuis een kinderbeschermingsinstelling met 

de naam Kinderdorp Neerbosch. Nu ondergaat het gebied 

een metamorfose en wordt het een park met diverse (zorg)

voorzieningen. 

Talis ontwikkelt een zorgcomplex in het park met twintig 

woonplaatsen, verdeeld over vier woningen. De jongeren die 

er gaan wonen, krijgen een zelfstandige zit-/slaapkamer. De 

huiskamer en keuken zijn gemeenschappelijk. De cliënten 

van de RIBW zijn psychosociaal kwetsbare jongeren met een 

psychiatrische achtergrond. In hun toekomstige semizelf-

standige appartement krijgen ze de mogelijkheid om onder 

deskundige begeleiding toe te groeien naar een zo zelfstan-

dig mogelijk bestaan. 

 

Zorgwoningen voor jong en oud

Zorgwoningen heb je in alle soorten en maten. 
Talis wil bouwen voor alle doelgroepen die zorg 
nodig hebben. Of het nu gaat om senioren met 
een lichte zorgindicatie die graag in hun wijk 
willen blijven wonen of om jongeren die wat 
extra begeleiding nodig hebben om hun leven 
vorm te geven.

Jongerenhuisvesting in Kinderdorp Neerbosch 

vierkante meter zonnecollectoren. Natuurlijk blijft gas nodig 

om het water bij te verwarmen, maar dat zal een fractie 

zijn van het normale gasverbruik. De energielasten voor de 

bewoners komen niet hoger uit dan in de ‘gewone’ situatie 

waarin ze een eigen CV-ketel zouden hebben. Toch krijgen 

zij meer comfort en ruimte en dragen ze bij aan een beter 

milieu. 

Verzorgd wonen in Hatert

Op het voormalig circusterrein in Hatert levert Talis komend 

voorjaar 35 sociale huurappartementen op voor mensen 

met een lichte zorgindicatie. De woningen zijn rolstoeltoe-

gankelijk en gemakkelijk aan te passen met (elektronische) 

voorzieningen. Er zijn scootmobielstallingen met oplaadpun-

ten. Tegenover het complex van Talis komt nieuwbouw van 

collega-corporatie Portaal waarin zorginstellingen als SWON, 

MEE en Zorggroep ZZG onderdak krijgen. De huurders van 

Talis kunnen van deze zorg gebruikmaken. 

Duurzame verwarming

Het appartementengebouw maakt grotendeels gebruik van 

duurzame energiebronnen. Verwarming en koeling van de 

woningen gebeurt met een collectieve warmtepomp, die 

werkt op de constante temperatuur van het grondwater. 

Bij deze zogenaamde lage temperatuurverwarming hoort 

comfortabele vloerverwarming. De afwezigheid van radiato-

ren levert extra muurruimte op. Een collectieve zonneboiler 

zorgt voor warm water. Op het dak komt daarvoor honderd 

Project loopt door in 2011
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