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De ACO heeft een actief 2018 achter de rug.
De werkwijze met het koppelen van de algemene bestuursvergadering aan een algemener in Utrecht
levend thema blijkt te werken.
Het DB van de ACO kwam meestal maandelijks bijeen. Daarnaast waren individuele DB-leden
projectmatig actief.
Hierdoor wordt praktische informatie tussen organisaties gedeeld en ontstaat er tegelijkertijd de
mogelijkheid een thema diepgaander te bespreken. Thema’s als : wonen voor iedereen
,informatievoorziening, positie ouderen en de corporatie, sociaal makelaarschap en organisatie zorg
in Utrecht blijken blijvende onderwerpen te zijn. Dit mede door stelsel en structuur wijzigingen.

Door de brede samenstelling van het algemeen bestuur wordt de kennis van professionals en actieve
betrokkenen praktisch vertaald.
Zo zijn er 7 bijeenkomsten geweest.
De ACO heeft veel kennis en tijd ingebracht in een groot nieuwbouw project in Overvecht. Dit is
gedaan in MNU verband. Uit de evaluatie blijkt dat de ingebrachte kennis en de gekozen werkwijze
tot een daadwerkelijke inbreng van het ouderen belangen geleid heeft.
Op dezelfde manier wordt nu meegewerkt en gedacht met de plan vorming van de Merwede
Kanaalzone.
De ACO heeft het jaar afgesloten met een goed bezocht congres, met als thema de vraag of Utrecht
ouderen proof is. Een zeer opmerkelijk gegeven bleek het feit te zijn de stad de komende jaren nog in
absolute aantallen enige tienduizenden extra oudere inwoners zal huisvesten.
Samenwerkingen.
De ACO heeft in MNU verband samengewerkt met andere in Utrecht actieve organisaties.
Ondermeer met de Cosbo en Solgu e.a. wordt actief contact onderhouden.
Met de portefeuillehouders Zorg en Wonen is overleg geweest.
Met leden van de gemeenteraad is overleg geweest, die daarnaast regelmatig de thema
bijeenkomsten na de Algemeen bestuur vergadering hebben bezocht.
Incidenteel is overleg en contact geweest met Utrechtse ouderen over voor hen belangrijke kwesties,
zoals de oversteekbaarheid van wegen in Overvecht.
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