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Geacht College, 

 

In juni 2017 organiseerde de stedelijke Adviescommissie Ouderenbeleid een druk bezochte 

bijeenkomst over woonzorginitiatieven van ouderen in Utrecht. Belangrijkste bevinding was 

dat er weinig ruimte in Utrecht is voor het realiseren van collectieve woon(zorg)vormen, 

letterlijk en figuurlijk. Dat geldt in het bijzonder voor groepen van migrantenouderen. In 

2013 is de laatst bekende woongroep tot stand gekomen, een Indische woongroep in 

Overvecht. Voor Marokkaanse en Turkse ouderen is er in Utrecht nog geen enkel initiatief 

voor een woon(zorg)groep gerealiseerd, ondanks het feit dat zij zich hiervoor al vanaf 2002 

inzetten. Dit is vooral opmerkelijk, omdat Turken en Marokkanen de twee grootste 

migrantengemeenschappen in Utrecht vormen. En de vraag naar een collectieve 

woon(zorg)vorm is juist bij hen zeer groot, vanwege onder andere familiebanden en 

culturele achtergrond. Wij vragen ons af hoe het mogelijk is dat de stad Utrecht als vierde 

grootste stad van Nederland geen enkel woonzorgproject voor Turkse en Marokkaanse 

ouderen tot stand is gekomen. In de andere drie grote steden zijn meerdere initiatieven 

gerealiseerd.  

 

De organisaties, samenwerkend in het Maatschappelijk Netwerk Utrecht, doen dan ook een 

dringend beroep op u om uw verantwoordelijkheid als politici om de urgente vraag naar 

woonzorgvormen voor oudere migrantengroepen te beantwoorden. Het aantal senioren in 

Utrecht neemt de komende jaren fors toe, en daarmee ook de groep oudere migranten. Ook 

zij willen graag een plek op nieuwbouwlocaties zoals de Merwedekanaalzone.  

 

Wat u kunt doen om de groep migrantenouderen te ondersteunen bij hun woonwensen, 

hebben wij uiteengezet in bijgevoegde, korte inventarisatie van knelpunten en kansen. Wij 

realiseren ons terdege dat de gemeente de komende jaren voor de opgave staat om de groei 

van het aantal (oudere) inwoners te huisvesten. Migrantenouderen mogen en kunnen hierbij 

niet vergeten worden. Wij verwachten van de gemeente een daadkrachtige regiefunctie bij 

het reserveren van locaties voor woonzorginitiatieven van groepen migrantenouderen.  

 
Het bestuur van alle bij het MNU aangesloten organisaties: 

 Adviescommissie voor het ouderenbeleid Stad Utrecht 
 Adviescommissie LHBT-Beleid 
 Cliëntenraad WMO Utrecht 
 COSBO Stad Utrecht 
 Saluti 
 Solgu 
 Vrijwilligersadviesraad 
 Platform Volwaardig Burgerschap GGZ Utrecht 

 

 

https://www.maatschappelijknetwerkutrecht.nl/organisaties/adviescommissie-ouderenbeleid/
https://www.maatschappelijknetwerkutrecht.nl/organisaties/adviescommissie-lhbt-beleid-utecht/
https://www.maatschappelijknetwerkutrecht.nl/clientenraad-wmo/
https://www.maatschappelijknetwerkutrecht.nl/organisaties/cosbo-stad-utrecht/
https://www.maatschappelijknetwerkutrecht.nl/organisaties/saluti/
https://www.maatschappelijknetwerkutrecht.nl/solgu/
https://www.maatschappelijknetwerkutrecht.nl/organisaties/vrijwilligers-advies-raad/
https://www.maatschappelijknetwerkutrecht.nl/organisaties/platform-volwaardig-burgerschap-ggz-utrecht/

