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Nieuwsbrief ACO
(Nr. 3, oktober 2021)
De zomermaanden liggen inmiddels achter ons. Ik hoop dat u van deze tijd van licht en warmte heeft
genoten. Het belangrijkste voor ons allen is ongetwijfeld dat de normaliteit van alledag weer terugkeert.
Inmiddels hebben wij onze eerste themabijeenkomst in de Raadszaal na meer dan 1 ½ jaar achter de
rug. Een verademing om elkaar weer te kunnen treffen.
Zoals u in de vorige Nieuwsbrief heeft kunnen lezen heeft ACO twee nieuwe bestuursleden, Therése van
den Hurk en Gerrit Krul. Het bestuur heeft de portefeuilles verdeeld. Hierover meer in deze Nieuwsbrief.
Na twee jaar gaat Jacques Blommendaal ons eind dit jaar verlaten. Wij zoeken dus een vervang(st)er die
zich richt op Publiciteit en Communicatie.
In het najaar staan twee bijeenkomsten op het programma. De themabijeenkomst van 24 november
staat in het teken van ‘De fietsende senior’ in samenwerking met de gemeente Utrecht. Op 15
december gaan we alvast een klein feestje vieren ter voorbereiding op de viering van ‘Utrecht 900Jaar’
in 2022.
Op 16 maart 2022 vinden de verkiezingen voor de gemeenteraad plaats. Wij zijn zeer benieuwd welke
de plannen zijn van de deelnemende politieke partijen voor de (toekomstige) senioren in onze stad. Hun
programma’s zijn nog niet alle bekend. Op 23 februari 2022 zullen wij onze themabijeenkomst in het
teken van deze verkiezingen stellen. Deze bijeenkomst organiseren wij samen met Cosbo. Van onze kant
hebben wij voorstellen gedaan aan de politieke partijen voor hun verkiezingsprogramma’s.
Namens het bestuur nodig ik u van harte uit om deel te nemen aan onze bijeenkomsten. Mocht u
hiertoe niet in de gelegenheid zijn dan hoop ik dat u ons volgt via onze nieuwe website en door het
lezen van onze Nieuwsbrief. Vanzelfsprekend zien wij reacties graag tegemoet.

Met hartelijke groet,
Christa Tydeman, voorzitter
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Activiteiten seniorenburgemeester
Je kunt merken dat het coronavirus met zijn laatste adem bezig is. Oudere bewoners en hun organisaties
weten mij steeds vaker te vinden. Gelukkig maar. Hoewel! Eind augustus werd ik door het AD gebeld
wat ik ervan vond dat een bewoner van Utrecht Oost gevonden was die 86 dagen (bijna drie maanden!)
dood in zijn woning had gelegen. Ik schrok hier erg van. In Wijk C waar ik woon, heb ik ook zoiets
meegemaakt, hoewel we op elkaar letten. Wiens taak is het om een oogje in het zeil te houden? Van
ons allemaal, maar ook van niemand specifiek.
Gelukkig maak ik ook mooie dingen mee. Begin september had ik een gesprek met de uitgeverij van
Grote Letter Boeken. Ter gelegenheid van de Nationale Ouderendag op 1 oktober heeft deze uitgeverij
50 boeken met grote letters aan het Bartholomeus Gasthuis geschonken. Dat gebeurde in
samenwerking met mij.
Op 21 september was ik uitgenodigd voor de buurtlunch in buurthuis Beatrix in Zuilen. Ik heb de ruim 20
aanwezige dames verteld over mijn taken als seniorenburgemeester. Het werd een geanimeerd gesprek
over vele onderwerpen. Of ik nog eens wil terugkomen, was de vraag. Dank aan de vrijwilligers die deze
voortreffelijke lunch wekelijks verzorgen.
Hartelijke groet van Corrie Huiding- Stomp, Seniorenburgemeester

Corrie Huiding samen met de vrijwilligers van buurthuis Beatrix in Zuilen

Mocht u mij willen spreken stuur dan een mail naar info@aco-utrecht.nl
U kunt mij ook bellen: 06 - 82 34 34 29.

Redactie Nieuwsbrief: bestuur ACO
Website: www.aco-utrecht.nl

Mailadres: info@aco-utrecht.nl

Bestuur

1. Samenstelling bestuur en portefeuilleverdeling
Met het toetreden tot het bestuur van Therése van den Hurk en Gerrit Krul is het bestuur weer op
sterkte. Na het terugtreden van Jaap Zwart als voorzitter was de positie van voorzitter nog niet ingevuld.
Het bestuur bestaat nu uit onderstaande personen. Onderling hebben zij de taken als volgt verdeeld:
•
•
•
•
•
•

Christa Tydeman, voorzitter
Therese van den Hurk, vicevoorzitter
Marianne Coopmans, secretaris
Gerrit Krul, penningmeester
Jacques Blommendaal, PR/Communicatie (tot eind 2021)
Corrie Huiding-Stomp is als seniorenburgemeester adviseur van het bestuur.

Naast de formele bestuursfuncties heeft het bestuur voor 2022 prioritaire aandachtsgebieden benoemd:
•
•
•
•

Geestelijke verzorging: Gerrit Krul
Arbeidsmarktproblematiek, Kwaliteit van zorg en zorginkoop: Therese van den Hurk
Wonen en Zorg: Marianne Coopmans
Mobiliteit: Jacques Blommendaal

2. Vacature bestuur
Eind 2021 gaat Jacques Blommendaal na twee jaar ons bestuur verlaten. In deze twee jaar heeft hij het
bestuur op pad genomen naar een nieuwe positionering van ACO. Een moderne en frisse website is op
zijn initiatief tot stand gebracht alsmede het 4x per jaar uitbrengen van deze Nieuwsbrief. Mobiliteit
behoort eveneens tot zijn aandachtsgebied. Per begin 2021 zoeken wij een opvolg(st)er! Graag
aanmelden bij Christa Tydeman (e-mail: tydemanc@xs4all.nl telefoon: 030 - 254 1123).
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Themabijeenkomsten
1. Geslaagde themabijeenkomst ‘Wonen en Zorg op de politieke agenda’
De raadszaal van het Stadhuis zat bijna vol op de themabijeenkomst van 29 september. Dat was
bijzonder, omdat het de eerste keer was sinds corona toesloeg dat er weer life vergaderd werd in de
raadszaal. De bijeenkomst werd dit keer georganiseerd door de Werkgroep Wonen van het
Maatschappelijk Netwerk Utrecht (MNU). De voortgang van de Kopgroep ‘Een (t)huis voor ouderen’
een initiatief van de gemeente Utrecht in samenwerking met andere betrokken partijen. (Zie ACONieuwsbrief juni). De Kopgroep heeft als opdracht om de grote opgave op het gebied van
ouderenhuisvesting te versnellen. Doel was de urgentie, die volgens de Werkgroep te laag is, te
bespreken van het toenemende tekort aan betaalbare en geschikte woningen voor ouderen en
mensen met een functiebeperking. Terwijl het aantal 65-plussers de enige groep is die de komende
jaren fors stijgt, wordt er weinig gebouwd voor hen. Tot 2040 groeit het aantal 65-plus bewoners van
circa 37.272 nu naar 61.495 in 2040. Dat zijn vooral ouderen van 75 jaar en ouder en juist zij zijn
aangewezen op een toegankelijke woning met de nodige zorgvoorzieningen.

Volle bak in de raadszaal

De bijeenkomst werd een levendig en kritisch debat onder leiding van Cees Grimbergen, bekend van
onder meer zijn tv-programma’s voor Max.
Naar aanleiding van de twee presentaties van de Werkgroep Wonen en gemeente Utrecht werden
indringende vragen gesteld en (soms) schrijnende verhalen verteld over de gevolgen van te weinig
toegankelijke en betaalbare woningen en van het vrijwel ontbreken van een woonvorm tussen thuis
wonen en het verpleeghuis in Utrecht. Gespreksonderwerpen waren vooral de haperende doorstroming
van ouderen uit grote woningen naar een geschikte kleinere woning of appartement, gemiste kansen
om nieuwe woningen voor ouderen te bouwen op diverse nieuwbouwlocaties in de stad, en het
groeiende personeelstekort in de zorg.
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Geen woorden maar daden
Er werden verschillende oplossingen en suggesties aangedragen om de geconstateerde problemen aan
te pakken. De aanwezigen van de gemeente, andere betrokken partijen en de gemeenteraad zegden toe
om een aantal zaken ‘mee te nemen’. Voor de Werkgroep Wonen is dat (uiteraard) niet voldoende.
Mede met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar gaat de Werkgroep door
met haar acties om meer vaart te zetten achter de uitvoering van de opgave voor wonen en zorg in
Utrecht. Er is volgens de Werkgroep meer dan voldoende papier geproduceerd. Geen woorden maar
daden is het devies. Een uitgebreid verslag van de bijeenkomst en de presentaties is te vinden op
Werkgroep Wonen | Maatschappelijk Netwerk Utrecht of Themabijeenkomsten - ACO (aco-utrecht.nl)

Marianne Coopmans, voorzitter Werkgroep Wonen
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2. Themabijeenkomst “De fietsende senior’.
Utrecht is wellicht wel de belangrijkste fietsstad van Nederland. Tijdens de themabijeenkomst van 24
november a.s. staat de fietsende senior centraal. Fietsen draagt bij aan een gezonde manier van
leven. Toch zijn er veel senioren die de fiets laten staan. Soms kan dat niet anders. Maar er zijn ook
andere oorzaken. De gemeente Utrecht heeft onderzoek gedaan hoe vaak senioren fietsen, wat hen
helpt en belemmert om te (blijven) fietsen.
‘Doortrappen’ is een nationaal programma dat erop is gericht om senioren te ondersteunen in alle
uitdagingen die zij tegenkomen bij het fietsen op oudere leeftijd. Onlangs waren in Utrecht de eerste
‘Doortrappendagen’ in Utrecht. Wat kunnen senioren hiervan opsteken?
De komende jaren wordt gewerkt aan een fietsnetwerk met meer capaciteit en rustige routes
geschikt voor alle doelgroepen van 8 – 80 jaar. Dit past in het nieuwe Mobiliteitsplan van de
gemeente voor 2040. Wat houdt dat in?

Symposium
Op 2 juni 2022 is het 900 jaar terug dat Utrecht als een van de
eerste steden boven de grote rivieren Stadsrechten kreeg. Het
bracht nieuwe kansen voor Utrecht en haar inwoners. Dat was
niet alleen toen, maar ook in latere eeuwen. In onze tijd maakt
Utrecht wederom een immense schaalsprong door. ‘Utrecht
zonder Muren’ is het thema van deze viering die op 11
november 2022 wordt afgesloten met de viering van Sint
Maarten.

Kaj van Vliet, hoofd Collectiebeheer en rijks- en gemeentearchivaris van Het Utrechts Archief (HUA)
neemt ons mee in het ontstaan en de betekenis van het Stadsrecht. René de Kam, Conservator
Stadsgeschiedenis bij het Centraal Museum legt verbindingen tussen toen en nu. Chantal Höster,
projectleidster Utrecht 90Jaar bij de gemeente Utrecht, zal een beeld geven van de veelheid aan
initiatieven uit de stad en hoe hierop kan worden ingehaakt. Vanzelfsprekend zal onze
seniorenburgemeester, Corrie Huiding-Stomp, haar visie geven op verleden, heden en toekomst van
onze stad voor senioren. Een feestelijke middag waar we te gast zijn bij Het Utrechts Archief. Volg voor
verdere informatie onze website.
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Verkiezingen gemeenteraad
De verkiezingen voor de gemeenteraad vinden plaats op 16 maart 2022. Politieke partijen zijn druk bezig
met de voorbereiding van hun verkiezingsprogramma’s en de kandidatenlijsten. Als ACO zijn we zeer
benieuwd welke hun plannen zijn voor de senioren in de raadsperiode 2022 – 2026. De gestage groei
van het aantal senioren in onze stad én het steeds ouder worden van onze senioren vraagt om
uitgebalanceerde en goed bereikbare voorzieningen. Samenwerking tussen organisaties van senioren is
van groot belang om dit te bewerkstelligen zoals voorbeelden uit andere grote steden laten zien. Dit is
ook de kern van de bijdrage die wij de politieke partijen hebben voorgelegd in het document ‘Een
vernieuwende aanpak van het seniorenbeleid in Utrecht’. Voor de volledige tekst verwijzen wij u naar
onze website. Tijdens de themabijeenkomst van 23 februari 2022 die wij samen met Cosbo organiseren
willen wij in gesprek gaan met de politieke partijen. Noteert u alvast deze datum in uw agenda?

Jaarprogramma 2022
Evenals in vorige jaren bereidt het bestuur in de komende maanden een Jaarprogramma voor het
volgende jaar voor. Meer informatie hierover In de volgende Nieuwsbrief.
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