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N i e u w s b r i e f   A C O 
(Nr. 1, maart 2021) 

 

Beste lezer, 

 

Hierbij ontvangt u de eerste  N i e u w s b r i e f van 2021. De vorige  N i e u w s b r i e f  (het 0-

nummer) eindigde met het “Wilhuismus” waarin op  enigszins ironische manier eenieder een hart 

onder de riem werd gestoken in deze bijzondere tijden. Naar wij hopen bent u vol goede moed 

gebleven. 

Het bestuur van ACO heeft in de afgelopen tijd niet stil gezeten. In deze N i e u w s b r i e f leest u wat 

er zoal is gebeurd en staat te gebeuren.  

Het voorjaar breekt aan, onze vaccinaties zijn al gezet of in aantocht en dat biedt perspectief op de 

tijd dat we elkaar weer mogen ontmoeten.  

Blijf tot dan gezond! 

 

   Hartelijke groet, 

   Christa Tydeman, vicevoorzitter 
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Van de Seniorenburgemeester 

 

 

Aan alle Utrechtse senioren, 

 

“Toen ik in december 2019 werd gekozen als eerste seniorenburgemeester van Utrecht had ik mij 

niet kunnen bedenken dat door een virus mijn ambities zo gedwarsboomd zouden worden”. 

Woorden die ik onlangs sprak tijdens een bijeenkomst van het bestuur van ACO. Het was ook een 

ontboezeming van mijn frustratie. 

Gelukkig waren toch verschillende activiteiten in de afgelopen maanden mogelijk. Het was 

bijvoorbeeld fijn om aan senioren die onder meer in instellingen verblijven een Kerst- en 

Nieuwjaarswens te sturen in deze tijd die hen zo sterk in hun vrijheid beperkt. Binnenkort zal ik de 

instellingen benaderen met de vraag op welke manier ik hun bewoners van dienst kan zijn, uiteraard 

binnen de coronaregels.  

Een zeer bijzonder moment was op 16 december van het vorige jaar toen ik mijn felicitaties 

overbracht – uiteraard in een videoverbinding – ter gelegenheid van de beëdiging van onze nieuwe 

burgemeester Sharon Dijksma. Inmiddels heeft zij mij laten weten uit te zien naar een ontmoeting. 

In samenspraak met het bestuur van ACO maak ik een werkplan. Tijdens de themabijeenkomst van 

30 juni a.s. wil ik hierover graag met u in gesprek gaan. Als het met het vaccineren goed gaat moet 

het mogelijk zijn om in de tweede helft van dit jaar elkaar weer fysiek te ontmoeten. Hier ga ik van 

uit en mijn activiteiten zullen daar vooral op zijn gericht. 

Mocht u mij willen spreken stuur dan een mail naar info@aco-utrecht.nl.  

U kunt mij ook bellen: 06 - 82 34 34 29.  

 

Ik wens u een mooi en gezond voorjaar! 

 

 

 

   Hartelijke groet,  

   Corrie Huiding- Stomp, seniorenburgemeester 
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Themabijeenkomst 31 maart 2021: Senioren en digitalisering van overheidsdiensten. 

 

Op 31 maart a.s. vindt de eerste themabijeenkomst van dit jaar plaats. Digitalisering krijgt door de 

coronatijd een sterke impuls. Ook overheidsdiensten zijn in toenemende mate digitaal. Of het nu om 

het aanvragen van een paspoort, het doorgeven van een verhuizing of het betalen van belastingen 

gaat. Bewoners worden bij belangrijke ontwikkelingen - bijvoorbeeld over de toekomst van ons 

stadsie - door de gemeente Utrecht uitgenodigd mee te doen door middel van videobijeenkomsten. 

Beleidsstukken kunnen alleen digitaal worden geraadpleegd.  

Zonder digitale vaardigheden wordt het steeds moeilijker om in de samenleving te functioneren. Veel 

senioren gaan hier soepel mee om, andere senioren ervaren hindernissen, misschien zelfs wel 

uitsluiting. Welke zijn de redenen waarom senioren wel of niet gebruik maken van digitale 

overheidsdiensten? Waar liggen de overeenkomsten en verschillen met andere leeftijdsgroepen? 

Hoe kunnen gemeenten hierop inspelen?  

ACO heeft Sophia ten Bruggencate bereid gevonden de bevindingen uit haar onderzoek te delen en 

hierover met ons in gesprek te gaan. Sophia is afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit op het 

gebied van e-government. Werkzaam voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijkrelaties als communicatieadviseur voor de geobasisregistraties. Het bestuur roept de 

raadsleden op om mee te doen aan deze themabijeenkomst en met ons na te denken hoe digitale 

vaardigheden van senioren kunnen worden versterkt en hoe bij de digitale communicatie vanuit de 

gemeente kan worden ingespeeld op dilemma’s die zich voordoen.  

 

 

Sophia ten Bruggencate 
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Wonen in de lift  

 

ACO neemt, zoals bekend, deel aan de Werkgroep Wonen van het MNU. In de Werkgroep werken 

naast ACO samen: COSBO-Stad-Utrecht, SOLGU, WMO-Cliëntenraad en Saluti. Marianne Coopmans, 

bestuurslid van ACO, is voorzitter. De Werkgroep heeft in 2020 belangrijke stappen gezet op weg 

naar meer en betere woningen voor ouderen in Utrecht. 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 woonwensen 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.  De inhoud van 

het Toetsingskader werd vertaald in een conceptmotie, voorgelegd aan een groot aantal politieke 

fracties en besproken op een themabijeenkomst van ACO. Dit leidde uiteindelijk tot een breed 

gesteunde raadsmotie, die op 3 december 2020 is overgenomen door het College. Het Kader is 

vervolgens eind januari officieel aangeboden aan wethouder Van Ooijen (Ouderenbeleid) en  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wethouder Diepeveen (Wonen). Daarmee is huisvesting van ouderen en mensen met een 

functiebeperking hoog op de agenda gekomen. De gemeente heeft intussen een zogenaamde 

Kopgroep ‘Een (t)huis voor ouderen in Utrecht’ ingesteld en er komt een actieagenda. Met dit succes 

kan de Werkgroep haar activiteiten verder uitbouwen in 2021. Alert zijn en blijven op de uitvoering 

van de plannen is nodig. Meer informatie over o.a. het Toetsingskader vindt u via  

https://www.maatschappelijknetwerkutrecht.nl/ 

 

 

Seniorenburgemeester Corrie 

Huiding-Stomp geeft een toelichting 

bij de digitale aanbieding van het 

Toetsingskader Wonen op 22 januari 

2021. 
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Website 

“Een nieuwe manier van werken vraagt ook om een website die hierbij past”. Zo begon de 

aankondiging dat ACO werkt aan een website die bij de tijd is in presentatie en inhoud. Er zijn in de 

afgelopen tijd flinke stappen gezet. Onder meer door te kiezen voor ‘Utrechtse’ kleuren, strakkere 

vormgeving en meer beeld. Wij verwachten tijdens de themabijeenkomst van 31 maart a.s. de opzet 

van de nieuwe website met u te delen. De bestaande website gaat daarna zo snel mogelijk uit de 

lucht. In de komende maanden gaan we dan de nieuw website verder uitbouwen. 

 

 

Het Utrecht van de toekomst 

In de afgelopen maanden heeft de gemeente Utrecht twee beleidsvoornemens het licht laten zien 

over de ontwikkeling van ons stadsie naar 2040. Het zijn twee met elkaar samenhangende 

documenten. De kern is de vraag hoe de verwachte sterke groei van het aantal inwoners op te 

vangen terwijl de beschikbare ruimte niet groter wordt, op welke manier de inwoners zich van de 

ene naar de andere plek kunnen bewegen en welke ruimte er is om te kunnen wonen in een 

omgeving die als plezierig wordt ervaren. Als ACO hebben we een uitvoerige reactie geschreven op 

het Mobiliteitsplan 2040. Daarin hebben we aandacht gevraagd voor de effecten van de plannen 

voor senioren. Bijvoorbeeld als het gaat om het openbaar vervoer, parkeren van auto’s, lopen, 

fietsen en de kwaliteit van de openbare ruimte. De gehele reactie vindt u op de website onder 

210129-Reactie op Mobiliteitsplan 2020 – 2040    

 

 

 

Corrie Huiding-Stomp, onze 

Seniorenburgemeester, is 

ook in haar eigen Wijk C 

actief. Zij en andere 

buurtgenoten leidden 

burgemeester Sharon 

Dijksma op 11 maart rond 

in de wijk.  

 

 

 

 

 

 

Foto gemaakt door Han Ernest. 

 

 

 

 

mailto:info@aco-utrecht.nl
https://www.aco-utrecht.nl/reactie-op-mobiliteitsplan-2020-2040/


 Redactie Nieuwsbrief: bestuur ACO 

Contactgegevens: info@aco-utrecht.nl 

Raadsverkiezingen 2022 

Op 16 maart 2022 vinden de eerstvolgende verkiezingen plaats voor de gemeenteraad. Dat betekent 

dat in het komend half jaar politieke partijen bezig zijn met het opstellen van hun 

verkiezingsprogramma’s. Als ACO willen wij in nauwe samenwerking met andere organisaties van 

senioren ons sterk maken voor een krachtig seniorenbeleid in de raadsperiode 2022 – 2026. In ieder 

geval moet er een portefeuillehouder voor senioren komen! Over de aan te dragen onderwerpen 

willen wij tijdens onze themabijeenkomst van 30 juni met u in gesprek gaan. Graag nodigen wij u uit 

om uw voorstellen en aandachtspunten alvast te mailen naar info@aco-utrecht.nl 

 

 

Senior vriendelijk Den Haag  

Den Haag onderzoekt al jaren hoe senioren tegen hun stad aankijken. Onlangs is een representatief 

onderzoek gepresenteerd dat om de aandacht van iedereen die zich bezighoudt met senioren vraagt. 

Zeer vernieuwend! Senioren in Den Haag geven hun stad een hoog cijfer. Een schoolrapport 

waarmee je thuis kan komen. Wat voor cijfer zouden Utrechtse senioren hun stad geven? Maak 

kennis van de YouTube presentatie die u kunt vinden op https://www.youtube.com/watch?v=-

i9b43sOfLU. Misschien een initiatief dat thuishoort in de programma’s voor de raadsverkiezingen van 

volgend jaar?  

 

Communicatie ………………. 
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