
 
 
 
  

   
 

     

 
 
Motie Meer straatnamen voor bijzondere vrouwen 
 
De Raad van de Gemeente Helmond in vergadering bijeen op 30 oktober 2018  
 
constateert dat:  

 In 2019 het 100 jaar geleden is, dat vrouwen actief kiesrecht kregen. 
 Er nog steeds sprake is van ongelijkheid tussen mannen en vrouwen.  
 Straatnamen niet zomaar ontstaan; straatnamen moeten worden bedacht, toegekend en aan 

bepaalde voorwaarden voldoen waaronder dat het voor de gemeente uniek moet zijn.  
 De commissie straatnaamgeving belast is met deze taak, de bevoegdheid tot het toekennen van de 

straatnamen berust bij het college van Burgemeester en Wethouders.  
 De straatnaamcommissie op geheel eigen initiatief namen kan bedenken voor straatnamen.  

 
 
 



van mening is dat: 
 Straatnamen niet alleen dienen om adressen te kunnen vinden, maar ook bijdragen aan het levend 

houden van de herinneringen aan mannen én vrouwen die zich hebben onderscheiden en van 
betekenis zijn (of zijn geweest). 

 De prominentere rol die vrouwen steeds meer innemen in onze samenleving, een aanbeveling zou 
moeten zijn in de straatnaamgeving in Helmond. 

 In Helmond meer bijzondere vrouwen geëerd mogen worden met een straatnaam.  
 De gemeente – inclusief de gemeenteraad – een voorbeeldrol heeft als het gaat om aandacht voor 

gelijkheid tussen mannen en vrouwen. 
 
 
verzoekt het college: 
Zich in te zetten om bijzondere vrouwen, die zich op uitzonderlijke wijze dienstbaar hebben gemaakt voor 
onze samenleving in het algemeen en de gemeente Helmond in het bijzonder, te vernoemen en te eren 
middels straatnamen en in overleg met de commissie straatnamen te komen tot straten die vernoemd zullen 
gaan worden naar deze vrouwen. 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
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