
MANIFEST ROOIE VROUWEN 
ZUID KENNEMERLAND

De Rooie Vrouwen van Zuid Kennemerland vinden dat iedereen zich welkom 
moet voelen in deze geweldige woonomgeving. Vrouwen en mannen hebben in 
Nederland dezelfde rechten, maar hun positie is vaak niet gelijk. Wij willen daar 
iets aan doen. Deze punten, die voortkomen uit de gesprekken die hebben 
plaatsgevonden in de debatcyclus Haarfijn, zijn een goed begin.

REGENBOOGSTAD

Stimuleer aandacht voor 

diversiteit, sociale acceptatie en 

seksuele diversiteit en maak deze 

onderwerpen bespreekbaar in alle 

geledingen in de stad. Organiseer 

samen met COC voorlichting op 

scholen. 

VEILIGE TOEGANG TOT 
BLOEMENHOVE

Zorg dat vrouwen ongehinderd de 
abortuskliniek kunnen bezoeken, 
door de bufferzone van 25 meter 

voor demonstranten te 
handhaven en de route van 

station en bushalte naar de kliniek 
vrij te houden van hinderlijke 

demonstranten.

Overweeg het opzetten van een 
buddyprogramma. 

VERSTREK 
MENSTRUATIEPRODUCTEN EN 

ANTICONCEPTIE

Stel tampons en maandverband 
beschikbaar in openbare 

toiletten, in de wijkcentra, in 
scholen en in openbare ruimtes. 

Realiseer op verschillende plekken 
condoomautomaten.

VEILIGHEID OP STRAAT

• Zorg dat iedereen zich veilig voelt op straat. 

Vrouwen willen zich thuis voelen in de stad en 

vrouwen willen ook ’s avonds ongestoord naar 

huis kunnen. Zorg voor voldoende verlichting, 

overzichtelijke fietspaden en wandelroutes en 

voldoende toezicht.

• Stimuleer What’s app buurtpreventie.

MELDPUNT ONGEWENST GEDRAG

• Creëer een meldpunt voor ongewenst gedrag. 

Maak dit zo laagdrempelig mogelijk. Zorg voor een 

goede en herhaaldelijke rapportage aan gemeente 

en politie.

ECONOMISCHE ZELFSTANDIGHEID

Er zitten meer vrouwen langduriger in de bijstand. Focus specifiek op 

deze groep om hen weer aan het werk te helpen. Regel niet alleen 

dat bedrijven vrouwen aannemen, maar zorg er voor dat zij er blijven 

werken en bied hen een mentor die hun een jaar lang helpt en 

praktische knelpunten oplost. Bied opleidingen aan zodat ze zich 

naast een baan verder kunnen ontwikkelen. 

Help minima bij het vinden van de juiste regelingen.

BEVORDER BREDE SCHOLEN

Kies voor brede scholen, waar 

onderwijs, kinderopvang en 

buitenschoolse opvang geregeld 

zijn om de arbeidsdeelname van 

vrouwen te bevorderen.

PAK ONGELIJKE BELONING AAN

• Geef bedrijven een certificaat 

wanneer zij kunnen aantonen 

dat iedereen voor hetzelfde 

werk gelijk beloond wordt. 

Doe als gemeente alleen 

zaken met bedrijven die dit 

certificaat hebben.

BEGELEIDING TERUG NAAR WERK

Focus in het bijzonder op vrouwen die (tijdelijk) uitvallen, 

bijvoorbeeld in de periode rond zwangerschap en bevalling. Uit 

onderzoek blijkt dat goede begeleiding hét verschil maakt om goed 

terug te keren na deze periodes.

Stimuleer wijkteams en wijkorganisaties om vrouwen met elkaar in 

gesprek te brengen over hun positie in de maatschappij en wat ze 

nodig hebben om mee te kunnen doen. 

Verzorg scholing op het gebied van bewustwording en emancipatie 

en faciliteer daar kinderopvang. 

ZICHTBARE ROLMODELLEN

• Laat zien op hoeveel plekken er fantastische 

vrouwen werk verrichten. Maak niet enkel een top 

vijftig van de invloedrijkste vrouwen, maar zet ook 

vrouwen in het zonnetje die werken op plekken 

die in eerste instantie minder opvallen.

24-UURS KINDEROPVANG

• Zorg dat het voor (alleenstaande) ouders mogelijk 

is om hun kinderen 24 uur bij de opvang te 

brengen als zij avond- of nachtdiensten draaien. DEEL DE PUBLIEKE RUIMTE

Richt de openbare ruimte zo in dat het mogelijk is voor vrouwen om 

elkaar veilig te ontmoeten.

Denk bij het creëren van sportplekken na over wat bij gebruik door 

vrouwen gewaardeerd zou worden. 

Maak onveilige plekken veiliger. Kleine veranderingen zoals betere 

verlichting kunnen een groot verschil maken voor het gevoel van 

veiligheid.

STRAATNAMEN

• Vernoem straten naar landelijke en lokale feministen en 

rolmodellen, zoals Elizabeth Scheltema, de eerste vrouwelijke 

wethouder in Haarlem.

TOEGANKELIJKE OPENBARE TOILETTEN

• Zorg dat er genoeg openbare toiletten zijn. Maak ze toegankelijk 

voor rolstoel, rollator en kinderwagen. Zorg voor baby-

verschoontafels in openbare toiletten.


