Het ontstaan van Werkgroep Wonen.

De Werkgroep Wonen bestaat sinds 20…en werd ingesteld naar aanleiding van de
bouwplannen voor de z.g. NPD-strook in de wijk Overvecht. De werkgroep kreeg
voor elkaar dat daar een fors aantal woningen voor ouderen werd gebouwd.

De vernieuwde NPD-strook in 2020

Het succes van de NPD-strook stimuleerde de Werkgroep om ook zijn invloed aan te
wenden op andere bouwplannen in de stad. Die zijn er vele, want Utrecht wil tot
450.000 inwoners groeien de komende jaren Zo komt er een hele nieuwe wijk aan de
Merwedekanaalzone met tussen de 6.000 en 10.000 woningen. Ook hier zet de
Werkgroep zich vanaf de eerste planvorming in voor de bouw van
levensloopbestendige woningen, woonvormen en zorgvoorzieningen voor ouderen
en mensen met een beperking. Naar aanleiding van de inbreng van de werkgroep
zijn de bouwplannen al enkele malen aangepast ten gunste van senioren. Maar die
aanpassing gaat niet ver genoeg. Er zijn nog te weinig levensloopbestendige
woningen gepland. Dus de werkgroep blijft zich inzetten voor meer geschikte en
betaalbare woningen in de nieuwe wijk Merwede.

De Merwedekanaalzone 2021.

Toetsingskader
Om de stem van senioren door te laten klinken in de vele (ver)bouwplannen in de
stad heeft de werkgroep eind 2020 het Toetsingskader ‘Woonbeleid vanuit het
perspectief van ouderen’ opgesteld. In dit kader wordt de gemeente en bouwende
partijen gevraagd om aandacht te besteden aan onder andere het bouwen van
betaalbare en geschikte woningen, een toegankelijke openbare ruimte en zorg in de
buurt. Het college van B&W heeft dit kader in de vorm van een raadsmotie
overgenomen. Naar aanleiding hiervan heeft het college een actieagenda en een
kopgroep ingesteld. De kopgroep heet ‘Een langer (t)huis voor ouderen’ en heeft als
opdracht de opgave voor de (toekomstige) groep ouderen op het gebied van wonen,
welzijn en zorg te versnellen. De MNU Werkgroep Wonen is met twee leden
vertegenwoordigd in deze kopgroep. Voor de zomer komt de kopgroep met een plan
van aanpak.

De werkgroep Wonen hanteert het toetsingskader ook als uitgangspunt voor andere
plannen en programma’s van de gemeente, bijvoorbeeld in een reactie op onder
meer de ‘Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040’.

