Schriftelijke vraag over – Vervrouwelijking van straatnamen
Goedendag,
Een paar dagen geleden vierden we de Internationale Vrouwendag. Zoals we allemaal weten, worden
vrouwen in verschillende domeinen in hun leven met veel discriminatie geconfronteerd.
Zo bedroeg op professioneel niveau, volgens de laatste beschikbare cijfers, de loonkloof tussen mannen
en vrouwen 23,7% op jaarbasis en 9,6% per uur. Dit komt neer op €8.400 per jaar, of €700 per maand,
voor een gemiddeld brutosalaris. Vrouwen zijn ook zeer sterk ondervertegenwoordigd onder managers
in bedrijven, aangezien zij slechts 37% zijn in alle bedrijven en slechts 19% zijn senior manager in grote
beursgenoteerde bedrijven.
Op privé-niveau wordt de mentale werklast van vrouwen, die onderzoekster Nicole Brais van de
Universiteit van Laval in Quebec City definieert als « dit werk van management, organisatie en planning
dat tegelijk ongrijpbaar, onontkoombaar en constant is, en dat tot doel heeft de bevrediging van ieders
behoeften en de goede werking van de residentie », in grote mate gedragen door vrouwen.
En dit zijn maar een paar voorbeelden. We zouden natuurlijk de ondraaglijke kwestie van geweld tegen
vrouwen of de armoede risico's waaraan vrouwen veel meer dan mannen worden blootgesteld, het
recht van vrouwen om vrij over hun lichaam te beschikken, enz. kunnen aanpakken.
Een van de kwesties die vandaag ook aan de orde is, is de ongelijke vertegenwoordiging van vrouwen op
een hele reeks sociale gebieden, met name op economisch gebied, zoals ik al zei, maar ook op artistiek,
intellectueel en academisch gebied, enzovoorts.
Om deze onzichtbaarheid van vrouwen in de publieke sfeer tegen te gaan, kan onze gemeente een groot
aantal maatregelen nemen. Een daarvan zou zijn om de vervrouwelijking van straatnamen te versterken.
Volgens de site equalstreetnames.brussels worden van de 5248 straatnamen in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest er 2144 (40,85%) toegeschreven aan één persoon. En slechts 6,44% van deze
straten heeft een vrouwennaam.
In onze gemeente heeft volgens deze site slechts één plein een vrouwennaam. U zult het met mij eens
zijn dat als het gaat om de onzichtbaarheid van vrouwen in onze gemeente, we een hoogtepunt
bereiken! En ik hoop dat u het daarmee eens bent
Dus zijn mijn vragen als volgt:





Zou u, om dit fenomeen van de onzichtbaarheid van vrouwen tegen te gaan, bereid zijn
vrouwelijke namen te geven aan straten of pleinen die vandaag de dag geen naam hebben?
Zou u bereid zijn om bepaalde straten of pleinen in onze gemeente een andere naam te geven
om ze de namen van beroemde vrouwen te geven?
Zou u openstaan voor het idee om, net als de Stad Brussel, een oproep te doen aan de inwoners
om vrouwennamen te verzamelen om zo de straten of pleinen in onze gemeente te kunnen
vervrouwelijken?

Florence Lepoivre

Antwoord:
Goedendag,
Hartelijk dank, mevrouw de raadsvrouw, voor uw vraag over dit onderwerp, die voor ons van groot belang is.
U vroeg of
-

Wij zouden instemmen om vrouwelijke namen te geven aan straten of pleinen die vandaag de dag
nog geen naam hebben?
Wij zijn het helemaal mee eens! De laatste twee straatcreaties en pleinnamen die plaatsvonden,
werden vernoemd naar de twee burgemeesters waar de naam niet was aangeduid: Messina en
Wiener.
Laat ons meteen opmerken, dat ik niet wil dat een straat of plein naar mij vernoemd wordt, maar dat
ik wil dat er een naam van een vrouw aan gegeven wordt.

-

We zouden bereid zijn om bepaalde straten of pleinen in onze gemeente een andere naam te geven
om ze de namen van beroemde vrouwen te geven?
In feite moet u weten dat dit een zeer vervelende handeling is voor de inwoners, het is zeer duur voor
de mensen en de gemeente in de administratieve procedures (identiteitskaart, rijbewijs,) en met alle
operatoren met wie de gegevens moeten worden gewijzigd.
We geven de voorkeur aan nieuwe creaties.

-

We zouden openstaan voor het idee om, net als de Stad Brussel, een oproep te doen aan de inwoners
om vrouwennamen te verzamelen om de straten of pleinen van onze gemeente te vervrouwelijken?
Absoluut open ervoor! Het is een goed idee en het zou het onderwerp kunnen zijn van een van de
burgerparticipatieprojecten waarvoor de steminstrumenten nu operationeel zijn.

Met vriendelijke groeten
Olivier Deleuze

