
         

Motie – 100 jaar vrouwenkiesrecht vieren is democratisch waardevol  

De Haarlemse gemeenteraad in vergadering bijeen op 31 januari 2019 (vh20 december 2018) 
 

Constaterende dat 

 In 2019 het vrouwenkiesrecht in Nederland 100 jaar bestaat, nadat in 2017 het mannenkiesrecht al 
100 jaar bestond; 

 Nog steeds minder vrouwen dan mannen politiek actief zijn en vertegenwoordigd in het openbaar 
bestuur; 

 Het verbeteren van de positie binnen het politiek bestuur alleen mogelijk is als meer vrouwen en 
meiden politiek actief worden; 

 Meisjes en vrouwen 50% van de bevolking uitmaken en een ander perspectief inbrengen, waardoor 
het democratisch bestuur aan kracht wint en draagvlak onder de bevolking kan krijgen. 

 
Overwegende dat 

 Het vieren van vrouwenkiesrecht een uitgelezen kans is om de geschiedenis van de democratie in 
Nederland positief voor het voetlicht te brengen; 

 Het in perspectief plaatsen van de invoering van het vrouwenkiesrecht een mooie kans biedt om 
meer meisjes en vrouwen te bewegen politiek actief te worden; 

 De viering van 100 jaar vrouwenkiesrecht en daarmee het algemeen kiesrecht, een goed moment is 
om aandacht te geven aan de waarde van het actieve en passieve kiesrecht in het voortgezet 
onderwijs;  

 De provincie Noord-Holland in het eerste kwartaal 2019, tot aan de provinciale verkiezingen, een 
tentoonstelling over het vrouwenkiesrecht realiseert. 
 

Verzoekt het College van B&W om 

 

 De viering van 100 jaar vrouwenkiesrecht actief te organiseren;  

 Hierbij de historisch verworven rechten van mannen en vrouwen in het politiek bestuur als 
uitgangspunt te kiezen; 

 De uitvoering dusdanig vorm te geven zodat het met name jonge meiden en vrouwen stimuleert 
om politiek actief te worden; 

 Aansluiting te zoeken met initiatieven in en om onze stad, zoals b.v. de provincie Noord-Holland, 
om het effect van de aandacht te versterken. 
 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Ienke Verhoeff 

PvdA Haarlem 


