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HEEMSTEDE

Viering 100 jaar vrouwenkiesrecht; meisjes en democratie.

Het algemeen kiesrecht voor mannen werd in 1917 ingevoerd. Vrouwen kregen het actieve kiesrecht
echter pas in 1919. Dit honderd jaar kiesrecht, een belangrijk verworven democratisch recht, zal in
2019 landelijk worden gevierd. Maar ook op lokaal niveau biedt dit uitstekende kansen.

Provinciale Staten van Noord-Holland vieren dit met een tentoonstelling in Haarlem over het
vrouwenkiesrecht en de vrouwenstrijd in Noord-Holland. De tentoonstelling vindt plaats van 25
januari tot 20 maart 2019, de dag van de Provinciale Statenverkiezingen. Een uitgelezen kans om
samen met onze buurgemeente deze belangrijke gebeurtenis te onderschrijven en te vieren.

De Gemeenteraad van Heemstede op 9 november 2018 in vergadering bijeen,

Constaterende:

Dat het belangrijk is dat meer vrouwen politiek actief worden. Zij zorgen namelijk voor een
andere inbreng en vertegenwoordigen 5O%van de bevolking.
Dat het goed is om terug te kijken, om hetgeen waarvoor is gestreden te belichten, zodat de
nieuwe generaties de waarde van dit verworven recht beter leren kennen.
Dat we aandacht moeten houden voor de positie van meisjes en vrouwen.

Overwegende

o Dat het actieve vrouwenkiesrecht het brandpunt van de viering zou moeten zijn

¡ Dat een dergelijke viering een uitgelezen kans is om de betrokkenheid van jonge meisjes

en vrouwen bij te politiek te vergroten
o Dat het in het kader van maatschappelijke vorming en het ontwikkelen van burgerschap

voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs in Heemstede zinvol kan zijn om de

tentoonstelling te bezoeken
o Dat de interesse en betrokkenheid bij lokale politiek een belangrijke voorwaarde is voor

actieve burgerparticipatie

Roept het college op:

De mogelijkheden tot het initiëren van Heemsteedse inítiatieven ter viering van het actieve
vrouwenkiesrecht op of rond 8 maart 2019 te onderzoeken en deze gelegenheid te koppelen aan het
tot stand brengen van een onderscheiding aan een vrouw uit Heemstede die zich maatschappelijk
verdienstelijk heeft gemaakt voor de emancipatie en de verbetering van de pos¡t¡e van vrouwen in
Heemstede
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En gaat over tot de orde van de dag.
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