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RIS-nummer:       
 
 
Schriftelijke vragen: Vernoem meer straten naar vrouwen, om te beginnen de Mariska Veresstraat 
Indiener: Janneke Holman, PvdA 
 
 
Datum: 7 maart 2018 
 
 
Aan de voorzitter van de gemeenteraad, 
 
Rond internationale vrouwendag in 2017 diende de PvdA het initiatiefvoorstel ‘Die vrouw verdient een 
standbeeld’ in. We zijn ontzettend verheugd dat naar aanleiding van dit voorstel momenteel gewerkt 
wordt aan een standbeeld van Aletta Jacobs in de buurt van de Hofvijver.   
 
Wat de PvdA betreft is dit nog maar het begin om vrouwen in de geschiedenis een blijvende plek te 
geven in onze stad. Onderdeel van het initiatiefvoorstel was ook om bij het toekennen van nieuwe 
straatnamen meer straten en pleinen naar vrouwen te vernoemen. Vorig jaar op 8 maart doopten we 
het Zeeheldenkwartier voor één dag om tot het Heldinnenkwartier, met straatnamen als de Suze 
Groenewegstraat, het Alexandrine Tinneplein en de Mariska Veresstraat. Deze actie werd zeer positief 
ontvangen, en smaakt naar meer om de vaart erin te houden.  
 
Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Janneke Holman de volgende 
vragen: 
 
Bij de behandeling van het initiatiefvoorstel met betrekking tot straatnamen kwam naar voren dat bij 
gelijkte geschiktheid de vrouw de voorkeur verdient boven de man. Tussen 2007 en 2017 zijn er 49 
straten naar vrouwen vernoemd. Een positieve ontwikkeling, die enkele aanvullende vragen oproept.  
 

1) Is er een overzicht van hoeveel straten en pleinen er naar mannen en vrouwen vernoemd zijn 
op het totaal? Zo ja, hoe ziet dit overzicht eruit?  
 

2) Hoe verloopt het proces van het toekennen van straatnamen? Welke te vergeven straatnamen 
staan er momenteel op de planning? Hoeveel straten worden er mogelijk naar een vrouw 
vernoemd, en hoe ziet ‘bij gelijke geschiktheid geniet een vrouw de voorkeur’ er in de praktijk 
uit?  

 
Mensen in de stad kunnen ideeën aanleveren voor nieuwe straatnamen.1  
 

3) Hoeveel ideeën komen bij de gemeente binnen, en hoeveel worden hiervan overgenomen? 
Hebben inzendingen aanleiding gegeven om straten te vernoemen naar vrouwen?  

 
Vooral de Mariska Veresstraat bleek tijdens de Heldinnenkwartier actie van 8 maart 2018 zeer 
populair. Juist de frontwoman van de Haagse trots Shocking Blue, die als eerste Nederlandse groep 
met ‘Venus’ een nummer 1-hit scoorde in de Amerikaanse hitlijsten, zou een blijvende plek verdienen 
in de stad.  
 
 

																																																													
1	https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/wonen-en-bouwen/straatnamen.htm	
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4) Ziet u de mogelijkheid om een straat of plein naar Mariska Veres te vernoemen? Staat Mariska 

Veres op de lijst om in de toekomst in aanmerking te komen voor een straatnaam? Zo nee, 
bent u bereid haar op deze lijst op te nemen? 

 
 
Janneke Holman 
PvdA 
 
 
 


