
 

 

 

 

 

 

 

 

N i e u w s b r i e f   A C O 
 

 

Hierbij ontvangt u het nulnummer van de N i e u w s b r i e f die A C O in 2021 gaat 

uitbrengen. Zoals u ongetwijfeld heeft opgemerkt gaat ACO in 2021 een nieuwe weg inslaan. 

Daarbij hoort ook het up-to-date brengen van onze communicatie.  

De N i e u w s b r i e f zal vier keer per jaar verschijnen. In de N i e u w s b r i e f treft u onder 

meer actualiteiten aan, zal de Seniorenburgemeester haar visie geven op voor senioren 

belangrijke zaken die in Utrecht spelen en worden aankondigingen geplaatst. 

Het bestuur hoopt dat deze N i e u w s b r i e f de weg weet te vinden onder senioren, bij 

organisaties die voor senioren werkzaam zijn en op allerlei plaatsen waar senioren komen 

zoals huisartsenpraktijken, gezondheidscentra, bibliotheken, buurthuizen e.d. 

De redactie van de N i e u w s b r i e f staat open voor uw suggesties. Die helpen om een 

N i e u w s b r i e f  te maken die inspeelt op wat er onder senioren leeft. Graag uw 

suggesties doorgeven aan: Redactie Nieuwsbrief ACO, e-mail: aco@stichting-pk.nl 

In deze N i e u w s b r i e f nemen wij u mee met de plannen van ACO in 2021, besteden wij 

aandacht aan de vernieuwing van de website en lichten we een tipje van de sluier op over de 

themabijeenkomsten en het symposium 2021. 

Veel leesplezier en blijf gezond! 

Hartelijke groet, 

Christa Tydeman, vicevoorzitter 
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ACO nieuwe stijl! 

De wereld van en rond senioren is in de dertig jaar dat ACO bestaat enorm veranderd.  

In de afgelopen maanden is ACO op zoek gegaan naar een doelstelling en werkwijze die voor 

langere tijd bestendig is, redeneert vanuit de wereld van senioren van nu en bijdraagt aan 

het oppakken van onderwerpen die senioren in Utrecht belangrijk vinden.  

‘Van Adviescommissie naar Platform voor vraagstukken van senioren in Utrecht’ is de 

uitwerking. Wilt u meer weten hoe ACO in de toekomst te werk gaat, kijk dan op de website 

van ACO. 

 

Website 

Een nieuwe manier van werken vraagt ook om een website die hierbij past. Inmiddels zijn de 

eerste stappen gezet om tot een volledig nieuwe website te komen. In het eerste kwartaal 

van 2021 zal de nieuwe website de oude vervangen. Het is de bedoeling dat de nieuwe 

website een communicatiekanaal wordt voor senioren en allen die zich met senioren bezig 

houden.  

Hierover meer in de volgende N i e u w s b r i e f. 

 

Afscheid voorzitter 

Jaap Zwart heeft na afweging van prioriteiten besloten om te stoppen als voorzitter van 

ACO. Op gepaste manier in deze coronatijd zullen wij van hem afscheid nemen. Jaap heeft 

zich drie jaar ingezet voor ACO en bijgedragen aan de nieuwe koers van ACO. Wij bedanken 

hem voor zijn inzet.  

 

Vacatures 

Van de bestuurders wordt in 2021 een flinke inspanning verwacht. Daarom wil het bestuur 

nieuw bloed aantrekken. Naast een nieuwe voorzitter gaat het om de functies van secretaris, 

portefeuillehouder Mobiliteit en voorzitter/kwartiermaker voor de op te richten 

Programmaraad. U wordt van harte uitgenodigd uw belangstelling kenbaar te maken of op 

personen te attenderen. Meer informatie vindt u op de website van ACO onder Bestuur en 

vacatures.   
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Nieuwe burgemeester en seniorenburgemeester 

We zijn verheugd dat Utrecht binnenkort weer een burgemeester voor alle Utrechters mag 

verwelkomen. Met Sharon Dijksma krijgt Utrecht een ervaren bestuurder als eerste burger. 

Corrie Huiding kijkt als seniorenburgemeester uit naar de kennismaking met Sharon Dijksma: 

“Utrecht wordt steeds mooier met twee vrouwen aan het roer”.  

 

Themabijeenkomsten 

Betaalbaar wonen is voor veel senioren een belangrijke zorg. Zeker in een stad als Utrecht 

waar de prijzen van zowel koop- als huurwoningen de pan uit rijzen. De stad werkt aan 

omvangrijke uitbreidingen om te voorzien in de grote behoefte aan woningen. Senioren 

mogen daarbij niet worden vergeten. Hun aantal stijgt in de komende jaren sterk. Samen 

met andere organisaties heeft ACO een ‘Toetsingskader Wonen’ uitgewerkt dat wordt 

aangeboden aan de gemeenteraad. Dit toetsingskader vindt u op de website van ACO.  

In 2021 zullen er 4 themabijeenkomsten worden gehouden. De data zijn inmiddels 

vastgesteld: 28 april, 30 juni, 29 september en 24 november. Noteer deze data alvast in uw 

agenda! Onderwerpen zullen te maken hebben met wonen/zorg, mobiliteit en digitalisering. 

 

Symposium 2020 en 2021 

De coronamaatregelen leiden ertoe dat we ons symposium van 17 december 2020 moeten 

annuleren. 

Het symposium van volgend jaar zal in het geheel in het teken staan van een bijzondere 

viering: op 2 juni 2022 is het 900 jaar geleden dat Utrecht stadsrechten kreeg. Deze 

verjaardag zal in de stad van 2 juni tot 11 november (Sint Maarten) groots worden gevierd 

met als centraal thema ‘Stad zonder muren’. Iedere inwoner, ondernemer of organisatie 

wordt uitgenodigd hieraan deel te nemen. Al langere tijd worden achter de schermen de 

nodige voorbereidingen getroffen. Het symposium van 15 december 2021 komt in het teken 

te staan van deze bijzondere gebeurtenis. 
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