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Onderwerp: Vernoemen straatnamen naar vrouwen

De raad van de gemeente Schagen, in vergadering bijeen op 17 december 2020:

Constaterende dat:

» Straatnamen niet zomaar ontstaan: straatnamen bedacht, toegekend en aan bepaalde 
voorwaarden voldoen. Waaronder dat het voor de gemeente een unieke naam moet zijn;

» De Straatnamencommissie in dezen adviseert, de bevoegdheid voor het toekennen van de 
straatnamen berust bij het college van Burgemeester en Wethouders;

» De Straatnamencommissie op geheel eigen initiatief straatnamen kan voorstellen;

Overwegende dat;

» In de gemeente Schagen te weinig bijzondere vrouwen welke een onderscheidende rol in de 
samenleving hebben gespeeld, zijn terug te vinden in de straatnamen;

« Straatnamen bijdragen aan het belang van een eigen identiteit en cultuur;
* Straatnamen vormen een overzicht van wie onze samenleving besluit te eren;
* Uit onderzoek van De Correspondent blijkt dat 8896 van de straten met een mensennaam is 

vernoemd naar een man, slechts 1296 is vrouw;



Roept het college op om:

De straatnamencommissie aan te bevelen aandacht te geven bij het vernoemen van nieuwe straten 
naar vrouwen die zich dienstbaar hebben gemaakt en bij voorkeur uit onze gemeente I regio:

* Hiermee te beginnen met de eerste nieuwe straat die voor vernoeming in aanmerking komt; 
» De eerstvolgende nieuw te bouwen wijk in de gemeente, een aanzienlijk deel van de straten 

naar vrouwen te vernoemen.

en gaat over tot de orde van de dag.
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