
 

 

 

Aan de kopgroep Wonen     Utrecht, 16 april 2021 

T.a.v.  

Samantha van Rooy, ‘kwartiermaker’  

Pieter Buisman, beleidsadviseur gemeente Utrecht  

 

In het Stadsakkoord Wonen heeft een groot aantal partijen zich verbonden met de realisering van de 

Utrechtse woonopgaven. De groei van het aantal ouderen in de stad vraagt om specifieke inzet voor 

de woonwensen en de woonopgave van deze groep inwoners. Vanuit het Stadsakkoord is een 

kopgroep van betrokken partijen gevormd die de route en realisatie van deze inzet verder uitzet.  

Op zichzelf zijn we blij met de voortvarende inzet van de gemeente (en andere partijen).  Maar we 

zijn niet tevreden over de vertegenwoordiging van de doelgroep, de senioren zelf, in de Kopgroep. 

Nu neemt slechts één vertegenwoordiger (namens de werkgroep Wonen van het MNU) deel aan de 

Kopgroep, die namens de toekomstige oudere bewoners spreekt. Het proces om te komen tot goede 

oplossingen vereist juist de inbreng van meerdere vertegenwoordigers (meervoud!) van de belangen 

van oudere bewoners. Het moet niet zo zijn dat hun inbreng ondersneeuwt door vertegenwoordigers 

vanuit zorgorganisaties en bouwende partijen. Zij hebben logischerwijs ook andere belangen en 

andere agenda’s. In dit complexe proces is een constante vertaling en omschrijving van de wensen 

van oudere bewoners en een kritische blik vanuit de belangen van de toekomstige bewoners 

essentieel.  

Het is daarom van fundamenteel belang dat de vertegenwoordiging van de (toekomstige) bewoners 

een grotere rol krijgt dan nu het geval is. Dit is des te belangrijker in het licht van een grote 

verscheidenheid van wensen met betrekking tot wonen die kan voorkomen uit culturele 

achtergrond, financiële mogelijkheden, gewenste samenstelling van huishoudens en omgeving en 

mogelijkheden tot sociaal contact. Een brede visie op wonen en zorg én op preventie om zo lang 

mogelijk thuis te kunnen blijven wonen is daarvoor onontbeerlijk. Daarnaast wijzen we erop dat niet 

alles opnieuw hoeft te worden uitgevonden. Zo zijn er in Utrecht heel goede voorbeelden te vinden 

van woonzorgcentra, waar senioren naar volle tevredenheid wonen. 

 

 

 



We vragen u daarom ruim aandacht te besteden aan de onderliggende vragen, wensen en noden van 

senioren (en bewoners met een beperking). Hiervoor is versterking van de rol van de doelgroep 

oudere bewoners noodzakelijk door deelname van (tenminste) twee personen in de Kopgroep. De 

Kopgroep dient zich bovendien, afhankelijk van de agenda, steeds de vraag te stellen of het doel, het 

realiseren van de woonopgave voor ouderen, wordt gehaald. En of hun vertegenwoordiging zo nodig 

verder uitgebreid dient te worden.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens de werkgroep Wonen van het MNU, waarin vertegenwoordigd zijn COSBO, SOLGU, Saluti 

WMO Cliëntenraad, ACO en LHBTIQ+,  

 

 

 

M. Coopmans, voorzitter 

 

 

 

 


