
 

 

 

 

 

Middelburg, 28 maart 2019 

 

Geachte College, 

 

Graag willen wij u van harte danken voor uw steun aan het evenement ‘100 jaar 

Vrouwenkiesrecht in Zeeland’. Dankzij deze steun hebben wij in korte tijd een tweedaags 

evenement kunnen organiseren met wetenschappelijke inbreng, een indrukwekkende film,  

heel veel aandacht voor de strijd om het vrouwenkiesrecht in Zeeland en de rol van vrouwen 

in de Zeeuwse politiek van vandaag.  

 

Hierbij beklijven twee observaties: hoeveel getalenteerde vrouwen bereid zijn een bijdrage te 

leveren aan de politiek, en hoezeer het aantal vrouwen in hoge politieke posities (lijsttrekker, 

gedeputeerde, wethouder, burgemeester) daar in Zeeland bij achter blijft.  

 

Om deze reden willen wij u vragen om, aan het begin van een nieuwe collegeperiode, naast 

deze steun  vooral concrete stappen te ondernemen om de positie van vrouwen in de Zeeuwse 

politiek te versterken. Dit bijvoorbeeld door: 

 Daar waar het in uw invloedssfeer ligt te bevorderen dat het nieuwe College niet enkel 

uit mannen bestaat; 

 Het in het college-akkoord opnemen van expliciete ambities om de politieke 

vertegenwoordiging van vrouwen te versterken; 

 Het formuleren van een emancipatie-agenda voor de komende jaren, met afspraken 

over de verantwoordelijkheid voor en de allocatie van middelen aan deze agenda door 

de  coördinatie van de Stichting  “Zeeuws Vrouwen Platform” ; 

 De erfenis van Emma Bergsma, als eerste vrouwelijk Zeeuws Statenlid, op gepaste 

wijze te eren. 

Daarbij gaat het uiteraard niet alleen om vrouwen, maar ook om de plaats van minderheden in 

de Zeeuwse politiek. De strijd om het kiesrecht was een strijd om ervoor te zorgen dat 

iedereen zich vertegenwoordigd kon voelen door de politiek. Juist daar valt in Zeeland nog 

een wereld te winnen. 

 

Wanneer het nieuwe College nu concrete maatregelen neemt is het mogelijk om tegen de 

volgende verkiezingen het aantal vrouwen in politieke posities beduidend te vergroten. Als 

maatschappelijke organisaties dragen wij daar graag aan bij en hopen wij, ook in de komende 

jaren, op de steun vanuit de provincie te mogen rekenen. 

 

Met de meeste hoogachting,   

     
namens de organisatiewerkgroep 

 
 Zeeuws Vrouwen Platform, Soroptimist International Clubs in Zeeland,   

Donna Zeeland , Netwerk  Zeeuwse Topvrouwen, studenten UCR 




