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Motie 11

Vernoem straten naar Nederlandse belangrijke, onbekende
vrouwen uit de geschiedenis
Motie van de fractie van D66
Eerste indiener motie: Esther Dauphin
De gemeenteraad van de gemeente Wijchen in openbare vergadering bijeen op 4 juli
2019.
De gemeenteraad, gehoord de beraadslaging,
Vaststellende dat:
● Het dit jaar 100 jaar geleden is, dat het actief kiesrecht voor vrouwen werd ingevoerd;
● er veel vrouwen zijn, die een grote bijdrage hebben geleverd aan wetenschap,
mensenrechten, kunst en cultuur in Nederland;
● deze vrouwen vooral rolmodellen zijn en daarmee bijgedragen hebben aan de
emancipatie van vrouwen.
Overwegende dat:
● Het juist in 2019 een mooi eerbetoon zou zijn aan al deze vrouwen om de herinnering aan hen in leven te houden;
● er in de komende jaren nog een aantal nieuwbouwprojecten zullen worden gerealiseerd.
Roept het college op om de straatnamen in een volgend nieuwbouw-project te vernoemen naar vrouwen, die een belangrijke rol hebben gespeeld in de Nederlandse historie en die een rolmodel zijn voor vrouwenemancipatie
en gaat over tot de orde van de dag.
Namens de fractie van D66
Esther Dauphin
Bijlage: suggesties voor straatnamen

2
Bijlage: Enkele voorbeelden
Els Borst

(samen met Jorritsma) eerste vrouwelijke vice
premier van Nederland, winnaar van de Aletta
Jacobsprijs

Marga Klompé

Eerste vrouwelijke minister

Aletta Jacobs

Eerste vrouw, die afstudeerde aan een nederlandse universiteit

Truus Smulders-Beliën

Eerste vrouwelijk burgemeester in Nederland

Anne Kattenberg

eerste vrouwelijke wethouder in Wijchen

Anna Polak

initiatiefneemster voor de Nationale Vereeniging
voor Vrouwenarbeid, zette zich in voor economische onafhankelijkheid van vrouwen

Barbara van Meerten-Schilperoort

Schrijfster, die als een van de eerste vrouwen
een eigen inkomen/ carriere had

Suze Groeneweg

eerste vrouw in de tweede kamer

Noor van Crevel

o.a. oprichtster van het eerste blijf van mijn lijfhuis in Nederland

Johanna Naber

Streed succesvol tegen een wetsvoorstel om gehuwde vrouwen uit te sluiten van betaald werk

