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Beste lezers,

Het is verbazingwekkend hoeveel er gebeurt rond het aandachtsgebied ‘Senioren’. Een bijzondere
gebeurtenis vond op 8 maart plaats toen 13 organisaties – w.o. het Maatschappelijk Netwerk Utrecht
(MNU) waarvan ACO deel uit maakt – en twee wethouders het Actieplan ‘Een t(h)uis voor Ouderen’
ondertekenden. Een belangrijk resultaat na twee jaar van inspanning voor alle senioren in Utrecht!
Nu de verkiezingen voor de gemeenteraad van 16 maart achter de rug zijn is alle aandacht gericht op wat
onze nieuw gekozen raadsleden de komende vier jaar gaan doen voor de senioren in Utrecht. Tijdens het
verkiezingsdebat van 23 februari is gesproken over Wonen, Zorg en Meedoen voor en door senioren. Een
vervolg op deze bijeenkomst wordt inmiddels voorbereid.
Samenwerking van seniorenorganisaties is belangrijk om het nodige voor senioren te bereiken. Om die
reden zijn we in gesprek met COSBO om de samenwerking tussen COSBO en ACO verder vorm te geven.
Hopelijk sluiten (later) andere organisaties van senioren aan.
Naast de heftige gebeurtenissen als gevolg van de inval van Rusland in Oekraïne en het onvoorstelbare
menselijk leed dat daarvan het gevolg is kunnen we ons er ook op verheugen dat samen komen weer
mogelijk is. Onze (uitgestelde) themabijeenkomst ‘De fietsende senior’ gaat op 20 april door in de
Smeezaal van het Bartholomeus Gasthuis in Utrecht.
Op 2 juni is het 900 jaar terug dat Utrecht stadsrechten kreeg. Utrechters gaan dat met elkaar groots
vieren. U wordt van harte uitgenodigd voor onze feestelijke bijeenkomst op 25 mei in Het Utrechts
Archief.
Rest mij u een mooi en zonnig voorjaar toe te wensen in onze schitterende stad.

Hartelijke groet,
Christa Tydeman, voorzitter
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Bestuur
Het bestuur is onlangs versterkt met het toetreden van Kees van den Berg. Kees is geboren en
getogen in Utrecht. Voor zijn pensionering was hij beleidsadviseur bij de gemeente Utrecht en in die
rol twee jaar ambtelijk secretaris van ACO.
Zijn achtergrond ligt in het Welzijnswerk, begonnen als
jongerenwerker, later als ambtenaar bij de toenmalige
gemeentelijke afdeling Welzijnszaken. Daar actief op
meerdere terreinen waaronder migrantenbeleid,
wijkgericht werken en LHBTI-emancipatie. Thema’s die
hem aanspreken zijn: veiligheid (voor ouderen),
tegengaan van vereenzaming van ouderen en wonen.
Als inwoner van Overvecht is Kees actief in het
Wijkplatform. In de wijk heeft Kees meegewerkt aan de
Alliantie Seniorvriendelijk Overvecht. Het
bijeenbrengen en verbinden van Utrechtse senioren en
ervoor zorgen dat hun stem inderdaad doorklinkt is een
wezenlijk doel van ACO in de komende tijd.

Na 2 ½ jaar neemt Jacques Blommendaal op 1 april
afscheid van ons bestuur. Door zijn inspanningen is
ACO een meer toegespitste koers gaan varen,
hebben we een bij deze tijd passende website en is
de Nieuwsbrief tot stand gekomen. Als bestuur zijn
wij Jacques zeer erkentelijk voor zijn inspanningen en
hopen we hem nog regelmatig te mogen begroeten.
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Verkiezingen gemeenteraad
Op 16 maart jl. vonden de verkiezingen voor de nieuwe gemeenteraad plaats. COSBO-Stad-Utrecht,
ACO, FNV Senioren, KBO-Leidse Rijn en KBO-Stad Utrecht hebben hieraan voorafgaand met elkaar op
23 februari een verkiezingsdebat georganiseerd. Zeventien politieke partijen meldden zich hiervoor
aan. Het debat vond plaats waar in Utrecht het hart van de democratie klopt: in de sfeervolle hal van
het Stadhuis. Door de coronamaatregelen konden helaas een beperkt aantal mensen aanwezig zijn.
Gelukkig kon het debat via een livestream worden gevolgd. Onder leiding van gespreksleidster
Elisabeth van Hoogen kwamen de volgende onderwerpen aan de orde: Wonen, Zorg en Meedoen.
Het verslag van het debat vindt u op onze website onder ‘Nieuws’.
Vanzelfsprekend komt er een vervolgbijeenkomst met als thema ‘De Verscheidenheid van Utrechtse
Ouderen’. Aan de hand van persoonlijke verhalen en portretten willen de ouderenorganisaties de
inmiddels gekozen raadsleden meegeven hoe divers de groep ouderen in Utrecht is en hoe divers
ook is wat er voor hen speelt. Volg onze website voor de meest actuele informatie!

Actieplan ‘Een t(h)uis voor ouderen’
Maar liefst dertien organisaties en twee wethouders hebben op 8 maart jl. hun handtekening gezet
onder het Actieplan ‘Een t(h)uis voor ouderen’. Aan dit plan is een kleine twee jaar gewerkt. Met dit
actieplan verbinden gemeente, huurders, zorginstellingen, ontwikkelaars, beleggers,
woningcorporaties, initiatiefnemers, Zorgkantoor én de werkgroep Wonen van het MNU zich aan een
gezamenlijke aanpak van de gevolgen van de vergrijzing in Utrecht. Zo moeten er tot 2040 jaarlijks
600 woningen en woonvormen voor ouderen worden gerealiseerd. De Werkgroep Wonen heeft aan
de wieg gestaan van dit Actieplan en is er blij mee. Er is een belangrijke stap gezet. Alles valt of staat
evenwel met de uitvoering. De Werkgroep zal dan ook de inhoud en voortgang kritisch gaan volgen
en waar nodig aan de vraag van ouderen toetsen. In de gevormde Kopgroep werken alle betrokken
organisaties samen onder regie van de gemeente. Meer informatie en het volledige Actieplan vindt u
op onze website onder ‘Nieuws’.

Marianne Coopmans,
voorzitter van de MNU
Werkgroep Wonen zet de
ondertekening van het
Actieplan kracht bij met
enkele woorden.

Foto: gemeente Utrecht
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‘Thuis in de samenleving: Wonen, Zorg, Welzijn Ouderen 2040’
Onder deze titel heeft op 10 maart een conferentie plaatsgevonden, georganiseerd door het
Kennisplatform Utrecht Sociaal. Dit platform is de Werkplaats Sociaal Domein voor de provincie
Utrecht. Tal van organisaties werken hierin samen. De coördinatie is in handen van de Hogeschool
Utrecht. De conferentie wil de aftrap zijn van een meerjarenprogramma in de provincie Utrecht om
integraal te werken aan wonen, zorg en welzijn voor ouderen.

Monitor Ouderen, Wonen, Zorg
Deze monitor gaat in op de woon- en leefsituatie van ouderen (65-plussers) in Utrecht. Zo laat de
monitor zien hoeveel ouderen er in de verschillende wijken en buurten wonen en wat hun aandeel is
van de totale bevolking. Ook is opgenomen hoeveel ouderen er naar verwachting in de toekomst in
de Utrechtse wijken wonen. Verder gaat de monitor in op het inkomen, het zorggebruik en de
woonomgeving van ouderen. Speciale aandacht is er voor de loopafstand van ouderen vanaf hun
woonplek tot relevante voorzieningen zoals huisartsen, apotheken, supermarkten en openbaar
vervoerhaltes. Zeer aanbevolen voor het gesprek met raadsleden en alle overige organisaties die zich
bezighouden met (toekomstige) voorzieningen voor ouderen! U kunt de Monitor raadplegen via
Monitor Ouderen Wonen Zorg, zie Utrecht.incijfers.nl

Samenwerking seniorenorganisaties
Sinds oktober 2021 spreken ACO en COSBO Stad Utrecht over het bundelen van krachten. Dit jaar
zullen verschillende (thema-)bijeenkomsten gezamenlijk worden georganiseerd. Ook de Nieuwsbrief
gaat gezamenlijk worden uitgebracht. Het plan is om de eerste ‘duo’- Nieuwsbrief in juni het licht te
laten zien. Eind van dit jaar nemen de besturen van COSBO en ACO een besluit over hoe de
samenwerking vorm wordt gegeven.
Voor lezers die belangstelling hebben wat samenwerking van organisaties van senioren kan
opleveren is het YouTube-filmpje Haagse senioren beoordelen de stad met een dikke voldoende.

Themabijeenkomst ‘De fietsende senior’
Fietsen is een belangrijk thema in Utrecht.
Vanaf 2012 zijn belangrijke stappen gezet en
steeds meer wordt de stad ingericht op
voetgangers en fietsers. Fietsen draagt bij aan
een gezonde manier van leven. Dat is evenwel
niet voor iedereen weggelegd. Tegen deze
achtergrond vindt in de ochtend van 20 april in
het Bartholomeus Gasthuis de
themabijeenkomst ‘De fietsende senior’ plaats.
Meer informatie vindt u op onze website. Graag aanmelden via info@aco-utrecht.nl
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Utrecht 900jaar
Nog even en dan is het zover! Op 2 juni vindt de aftrap
plaats dat alle Utrechters vieren dat onze stad 900 jaar
terug stadsrechten kreeg. Het begin van een lange periode
van zelfstandigheid, bloei, neergang, groei en vernieuwing.
U wordt van harte uitgenodigd voor ons veelzijdig
programma in de middag van 25 mei in het Utrechts
Archief.
Meer informatie vindt u op onze website. Graag aanmelden
via info@aco-utrecht.nl

Van de Seniorenburgemeester
Een van de aansprekende voorbeelden hoe Utrecht de 900e verjaardag van de stad gaat vieren is de
portrettenreeks ‘Gekomen om te Blijven’ waar 900 Utrechters vertellen hoe zij in onze stad zijn
gekomen en wat hen aan de stad bindt. Die stad zijn wij, met al onze verschillende gezichten. We zijn
verschillend, maar hebben ook veel gemeen. Bijvoorbeeld omdat we al generaties lang verbonden
zijn met Utrecht zoals mijn familie. Nieuwsgierig geworden? Luister dan naar mijn verhaal. Heeft u
zelf een bijzonder verhaal of weet u iemand, geef dit dan door aan: info@gekomenomteblijven.nl!
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