Activiteitenverslag 2020 Adviescommissie Ouderenbeleid (ACO)

In 2020 heeft de ACO (na 30 jaar) gekozen voor een nieuwe doelstelling:
Het bieden van een platform voor senioren, organisaties die actief zijn voor senioren,
ambtenaren en deskundigen met als doel ervaringen uit te wisselen, initiatieven te delen en
onderwerpen te agenderen die van belang zijn voor senioren in Utrecht.
Er vonden vier zeer goed bezochte themabijeenkomsten plaats.
Door de lockdown is overgegaan op digitale bijeenkomsten ( we zijn nog niet te oud om te
leren! )
Op het symposium van 2019 is Corrie Huiding verkozen tot senioren burgemeester van
Utrecht.
Zij is geen normale burgemeester, zij is het boegbeeld van de senioren in Utrecht en zet zich in
voor alle senioren die meer aandacht behoeven !

Vicevoorzitter Christa Tydeman

Seniorenburgemeester van Utrecht, Corrie Huiding-Stomp.

Een opsomming van activiteiten:

✓ Kennismaking met VVD fractie. (samen met Marianne)
✓ Bij basisschool t Zand in Leidsche Rijn cheque in ontvangst nemen voor het ouderenfonds.
✓ Gesprek gevoerd met medewerkers van de Bibliotheek om te kijken wat voor
activiteiten georganiseerd kunnen worden voor ouderen.
✓ Kennismaking wethouder van Ooijen samen met ACO bestuur.
✓ Presentatie voor bewoners, genodigden en leden van het Dos, Velox en Elinkwijk comité in
het Bartholomeus Gasthuis.
✓ Samen met ACO bestuur kennismaking met burgemeester van Zanen.
✓ Tussendoor vergaderingen met ACO en ouderen uit de stad.
✓ Interview met Duic, AD, Volkskrant
✓ Uitzending Podcast v/d Kargadoor
✓ Gesprek met Martina van Dool en Els Swerts van Cosbo. ( samen met Marianne Coopmans )
✓ Interview Radio M.
✓ Interview door een journalist van de NUK.
✓ Één van de geportretteerde vrouwen voor de tentoonstelling "De Ommuurde Stad" van het
Centraal Museum.
✓ Opname welkomstfilmpje voor Burgemeester Sharon Dijksma.
✓ Kerstkaartje voor instellingen en bewoners
✓ Door corona werd o.a. de kennismaking met het CDA en andere organisaties geannuleerd.
✓ Belt wekelijks ouderen op om te informeren hoe het met hun gaat.
✓ En beperken we ons tot video vergaderen.

Werkgroep Wonen

Ook in 2020 is ACO actief geweest in de Werkgroep Wonen van het MNU. Bestuurslid
Marianne Coopmans is voorzitter van de Werkgroep en onder haar leiding heeft de
Werkgroep grote stappen gezet op weg naar meer geschikte woningen voor senioren. Er werd
een z.g. ‘Toetsingskader woonbeleid vanuit het perspectief van ouderen’ opgesteld. Hiermee
wil de Werkgroep bereiken dat in (ver)bouwplannen in de stad rekening wordt gehouden met
de wensen van senioren. Die wensen hebben betrekking op onder andere: meer bouwen in de
wijken, betere doorstroming en het ontwikkelen van tussenvormen tussen zelfstandig wonen
thuis en het verpleeghuis. Het Toetsingskader is met (bijna) alle raadsfracties besproken en
men was unaniem positief over het initiatief van de Werkgroep. Het kader werd samen met
een conceptmotie vervolgens besproken op een themabijeenkomst van de ACO eind
november. Dit leidde uiteindelijk tot een breed gesteunde raadsmotie, die op 3 december
2020 is overgenomen door het College. In de motie wordt het College opgedragen om een
integraal toetsingskader te ontwikkelen voor de huisvesting van ouderen. Met dit succes kan
de Werkgroep in 2021 zijn activiteiten uitbouwen. Want de gemeente is nu wel aan zet, maar
alert blijven op de uitvoering is en blijft nodig.

Overige activiteiten van ACO
Het bestuur van ACO vergaderde acht maal
Het bestuur bestond uit :
•

Jaap Zwart, voorzitter

•

Jo Althof penningmeester

•

Marianne Coopmans, voorzitter werkgroep wonen

•

Jacques Blommendaal communicatie

•

Corrie Huiding senioren burgemeester

•

Christa Tydeman vicevoorzitter.

Jaap Zwart en Jo Althof hebben in 2020 afscheid genomen van het bestuur.
In 2020 kwam de eerste nieuwsbrief uit, die wijd verspreid werd.
Om de moed erin te houden werd het volgende gedicht daarin opgenomen:
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