Postadres: Postbus 2158, 3500 GD Utrecht
Bezoekadres: Kaatstraat 1, Utrecht
Telefoon: 030 - 286 59 03
www.aco-utrecht.nl

Aan het college van Burgemeester en Wethouders
UTRECHT

Utrecht, 7 mei 2014

Geacht College,
Donderdag 8 mei as. is het afscheid van een aantal wethouders en de beëdiging van nieuwe
wethouders. Sommige wethouders blijven, maar krijgen een andere portefeuille.
Allereerst wil de ACO de wethouders Isabella, Lintmeijer, de Rijk en Spigt hartelijk danken voor
hun gevoelig oor voor kansen en bedreigingen die ouderen raken en voor wie bijzondere inzet is
vereist met het oog op behoud van kwaliteit van leven. Met name het optreden van wethouder Isabella
en Spigt in bijeenkomsten van de ACO hebben wij zeer op prijs gesteld. Wij wensen hen alle goeds!
Wethouder Everhardt - met wie als eerst aan te spreken wethouder veelvuldig contact is geweest - wil
de ACO hartelijk bedanken voor zijn altijd open houding en zijn positieve opstelling ten aanzien van de
ACO. Altijd kon de ACO bij hem terecht en wij vertrouwen er op dat zijn opvolger, de nieuwe
wethouder mw. Jongerius deze opstelling zal voortzetten. Ongetwijfeld zal het contact met Wethouder
Everhardt blijven, zij het op andere gebieden.
Met Wethouder Kreijkamp heeft de ACO helaas nog geen contact gehad. Dit was gepland in het kader
van ons advies over digitale publieke dienstverlening, maar er zal nu met de nieuwe verantwoordelijke
wethouder Geldof contact over zijn.
Wij wensen wethouder Geldof en de andere nieuwe wethouders, mw. Van Hooijdonk, mw, Jongerius en
dhr Jansen en natuurlijk de ‘oudergedienden’, wethouders Everhardt en Kreijkamp een inspirerende tijd
waarin samen met bewoners Utrecht tot een stad wordt gemaakt waar iedereen en met name ouderen
zich thuis voelen en met plezier kunnen (blijven) wonen!
Coalitieakkoord “Utrecht maken we samen”
Dat brengt ons op het coalitieakkoord “Utrecht maken we samen”.
De inzet om een open en faciliterende houding aan te nemen naar onder andere de bewoners van
Utrecht, spreekt de ACO zeer aan. Zeker de komende tijd waarin de zorg (deels) wordt
gedecentraliseerd is deze houding cruciaal, evenals uw uitgangspunt dat bewoners “zelf aan het roer
staan”, ook wanneer men kwetsbaar is. Daarvoor is volgens het akkoord het bieden van de
mogelijkheid tot participatie en/of deze behouden daarvan, van essentieel belang. De constatering dat

participatie staat of valt bij toegankelijkheid en nabijheid van voorzieningen, de beschikbaarheid van
geschikte huisvesting en een goede inrichting van de openbare ruimten met aandacht voor veiligheid,
is een zienswijze die spoort met die van de ACO. Wij zullen de uitvoering van deze uitgangspunten en
visie nauwlettend volgen. U zult begrijpen dat naast deze positieve aspecten, er in onze ogen ook
minder aansprekende, onduidelijke en ontbrekende punten zijn in het coalitieakkoord. In de bijlage
treft u onze reactie. Wij zouden graag met ieder lid van het college een kennismakingsgesprek willen
hebben waarin bijgevoegde reactie mede het onderwerp van gesprek is. Op korte termijn zal met u
hierover contact worden opgenomen.
Nogmaals, de ACO wenst u een plezierige bestuursperiode van vier jaar, waarin naast uw plannen,
ideeën en initiatieven van oudere bewoners tot bloei kunnen komen!
Met vriendelijke groet,
Namens de ACO,

Mr. M.M. (Mieke) van der Burg,
voorzitter ACO

