Voorzitter,

Vanavond is een historische avond. Vanavond behandelen wij de, wellicht, laatste
kadernota voor de Gemeente Cromstrijen. Immers als een herindeling per 01 januari 2019
plaats gaat vinden, dan zal de kadernota die wij in 2018 gaan behandelen een heel ander
karakter krijgen. En gaan wij niet herindelen….. Tja ook dan zullen de toekomstige
kadernota’s voor een nog groter deel uit grensoverschrijdende onderwerpen bestaan.
En ik zeg dan voor een nog groter deel, want laten we eerlijk zijn, buiten de uitvoering
van de vitaliseringsagenda blijft er weinig Cromstrijens over. En als dan zelfs een
wethouder zijn vakantie belangrijker vindt dan de behandeling van de kadernota in de
raad, dan weten we wel hoe laat het is.
Voorzitter, ik ben een sociaalliberaal, ik ga uit van de eigen kracht van mensen. Het
sociaalliberalisme is door de het wetenschappelijk bureau van D66, de Van Mierlo Stichting
verwoord in een vijftal richtingwijzers. En vanavond wil ik u een drietal van deze
richtingwijzers meegeven.
Ten eerste “Denk en handel internationaal” In ons geval wil ik dat vrij vertalen naar denk
en handel buiten de grenzen van de 5 gemeentes van de Hoeksche Waard. Wij zijn als
samenleving, als gemeenschap op verschillende manieren met elkaar verbonden, u ziet dit
terug in de voorliggende kadernota, u vindt het terug in het vrijdag onder tekende
gebiedsprogramma. Wij staan open voor de wereld om ons heen en sluiten niemand uit, als
dit dan in het huidige klimaat binnen de Hoeksche Waard betekend dat er een gemeente
bij de harmonisatie-agenda buiten de boot dreigt te vallen, is het onze taak een
reddingsboei uit te gooien en ervoor te zorgen dat we gezamenlijk de wal bereiken.
Deze gezamenlijkheid vindt u ook terug in de tweede richting wijzer die ik vanavond aan u
voor wil leggen, “Beloon prestatie en deel de welvaart”. Mensen zijn niet gelijk, wél
gelijkwaardig, mensen zijn verschillend en wij willen dat er ruimte blijft voor die
verschillen. De dorpen en buurtschappen in de Hoeksche Waard zijn verschillend en wij
willen ook dat bij de herindeling deze verschillen zichtbaar blijven, ze maken de Hoeksche
Waard immers zo’n uniek gebied. Deze, zoals in het begin van mijn betoog genoemde
historische avond is een mooie gelegenheid om het kernen beleid welke D66 enkele jaren
geleden op tafel legde weer eens te benoemen en op te pakken. Laten we nadenken hoe
wij die gemeenschappen in hun kracht kunnen zetten, hoe wij een dynamische, open
samenleving gaan behouden, een samenleving waarin we het vanzelfsprekend vinden om
welvaart met elkaar te delen en waarin zoveel mogelijk mensen in het maatschappelijk en
economische proces meedoen. En voor mensen die zichzelf niet kunnen redden dragen wij
een gezamenlijke verantwoordelijkheid, zoals wij gelukkig in deze kadernota terugvinden.
En dan voorzitter de laatste richtingwijzer “Koester de grondrechten en gedeelde
waarden”. De fundamentele waarden van onze samenleving zijn vrijheid voor en
gelijkwaardigheid van ieder mens, ongeacht opvattingen, geloof, seksuele geaardheid,
gerichtheid of herkomst. En vanavond wil ik mij specifiek richten op een verworven recht
dat iedere Nederlander in onze samenleving heeft, ongeacht of je man of vrouw bent, het
kiesrecht.
Voorzitter, dit jaar is het honderd jaar geleden dat het algemeen kiesrecht voor mannen en
het passief kiesrecht voor vrouwen werd ingevoerd. En al duurt het nog tot 1919 voordat
ook het algemeen kiesrecht voor vrouwen wettelijk werd geregeld, het op 4 maart 1875 in
Strijensas geboren bestuurslid van de SDAP, Susanna (Suze) Groeneweg maakt van het
passief kiesrecht in 1918 gebruik en op 03 juli 1918 wordt zij met 569 mannelijk stemmen
als eerste vrouwelijk parlementslid in de Tweede Kamer gekozen

Ze was lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal van 17 september 1918 tot 8 juni
1937, lid van de Provinciale Staten van Zuid-Holland van 01 juli 1919 tot juli 1937 en lid
van de gemeenteraad van Rotterdam van 2 september 1919 tot 01 september 1931.
Suze was een feministe en een zekere bewijsdrang was haar niet vreemd. In haar maiden
speech op 07 november 1918 zegt zij: “Ik voel als draagster van deze geschiedkundige
gebeurtenis de zware verantwoordelijkheid te bewijzen dat vrouwen niet ongeschikt zijn
voor de politiek.”
Vandaag zijn er op de kop af 99 jaar voorbijgegaan dat Suze in de Tweede Kamer gekozen
werd. Zij zou een rolmodel voor de Landelijke maar zeker ook voor de Hoeksche Waardse
vrouwen moeten zijn. Echter het huidige aantal vrouwen die actief zijn in de Hoeksche
Waardse politiek is bedroevend. Van de 83 raadsleden zijn er 14 vrouw, de Hoeksche Waard
heeft 2 vrouwelijke wethouders en 1 vrouwelijke burgermeester.
16.8 % van de raadsleden is vrouw! 16,8 % ! Blijkbaar is er in de afgelopen 99 jaar
wezenlijk niet veel veranderd. En dat moet anders, op 24 maart jongstleden hebben u,
meneer de voorzitter en mijn persoon op NPO 1 bij het radioprogramma nieuws enco. al
aandacht gevraagd dit probleem.
En vanavond wil ik een oproep doen, aan ons allemaal, verwoord in een manifest dat ik
voorzitter wil aanbieden.
Laten wij op 17 september (de dag dat ze 99 jaar geleden werd geïnstalleerd in Tweede
Kamer) het startsein geven voor de Suze Groeneweg Campagne, een campagne, een
uitnodiging gericht aan alle vrouwen binnen de Hoeksche Waard, ongeacht leeftijd,
religieuze- culturele achtergrond of politieke kleur, om zich te gaan verdiepen in de
politiek, zich in te gaan zetten voor de politiek, op de voor- of achtergrond. Laten wij
deze campagne voeren om het politiek bewustzijn bij de vrouwen van de Hoeksche Waard
waar nodig te versterken. En laten wij op 3 juli 2018, op de dag dat het honderd jaar
gelden is dat Suze (onze Hoeksche Waardse Suze) Groeneweg gekozen werd als
parlementslid, als eerbetoon aan haar, in samenwerking met het SOHW en alle politieke
partijen in de Hoeksche Waard deze Campagne afsluiten met een Suze Groeneweg
Conferentie!
Dit overstijgt onze Cromstrijense politiek, dit overstijgt partij politiek. Dit gaat over het
ombuigen van negatieve beeldvorming over het politieke ambt naar positief beeld, dit gaat
over gelijkwaardigheid binnen het politieke ambt, dit gaat over onze samenleving.
Voorzitter ik besluit hiermee mijn, misschien wel wat emotionele, maar zeker uit het hart
gegrepen betoog namens D66, onder dankzegging aan het ambtelijk apparaat en het
college voor een kadernota passend binnen de mogelijkheden van het huidige politieke
klimaat waarmee wij zullen instemmen. En met een oproep aan alle vrouwen ongeacht
politieke kleur om je te gaan inzetten voor onze samenleving, want, om zo’n ander icoon,
Els Borst, te citeren, politiek is nu eenmaal te belangrijk om alleen aan mannen over te
laten.

