
 
 
 

         VIP Den Bosch 1 febr. 2015  
 
 
Animo VIP Vrouwennetwerk Den Bosch: Internationale Vrouwendag 8 MaartRaad 2015 in de Raadszaal!  
 
De dag van de vrouw 8 maart, meer dan 100 jaar wereldwijd bekend als Vrouwendag, is in de B5 vanaf 2006 
gevierd met honderden Wauwvrouwen vanuit een wijd Brabant netwerk. Succesvolle vrouwen hadden echter zo 
veel omhanden en zagen ook het monopolie van de heren afnemen, zodat het animo voor ‘emancipatieactiviteiten’ 
steeds minder werd gevoeld. Nu er in de Gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch nog maar 1 op de 3 raadsleden 
vrouw is: 13 en het Bossche College uitsluitend uit heren bestaat. Is dat niet alleen de dames van het team VIP te 
gortig geworden; burgemeester en senior in de Raad Paul van der Krabben, spraken er schande van. Tijd om de 
handschoen weer op te nemen. Op zondag 8 maart 2015 op Internationale Vrouwendag is het dus weer hoog tijd 
voor een 8 Maart Raad.  

Doel van deze Raad is laten zien dat vrouwen tellen: de Vrouwen in de Politiek 
(VIP), Vrouwen-uit-de-kunst, de Mantelzorgers, de Ondernemende Vrouwen, De 
Granieten Kern – jong en oud, professionals en vrijwilligers – ontmoeten en 
inspireren elkaar. Dit jaar 2015, het jaar van de Millenniumdoelen die niet behaald 
zijn, is het thema ‘Armoede de Wereld uit, te beginnen met Den Bosch’. 
Het manifest dat uit de Raad voortkomt heet: ‘Werken aan een Gezonde Stad’. 
 
De 8 Maart Raad samengesteld uit de huidige 13 vrouwelijke raadsleden aangevuld 

tot 39 raadsvrouwen actief in de Bossche Samenleving: in 5 fracties, die elk hun motie of voorstel in de raad naar 
voren brengen, erover discussiëren en een besluit nemen of het voorstel haalbaar is. Het VIP-team zal vervolgens in 
een van de eerst volgende Raadsvergaderingen het Manifest: VIP 2015-2020 indienen. Het streven is om in 2019 – 
na 100 jaar vrouwenkiesrecht – te kunnen aantonen dat ‘lage inkomens niet tot schrijnende armoede leiden, dat 
kinderen niet zonder ontbijt naar school gaan, dat gehandicapten en andere kwetsbare mensen zorg op maat krijgen 
en dat we betaalbaar kunnen wonen’. Wie weet kunnen we in 2020 spreken van een ‘Algemeen Welvaartsrecht’ 
elke Bossche inwoner: voor vrouwen, mannen en kinderen en wie weet voor dieren en bomen ☺  
 
Op een van de Gemeenteraadsvergaderingen in het najaar zal het ‘VIP manifest’ van de 8 Maart Raad 2015 aan de 
voorzitter van de Gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch in het Bestuurscentrum worden aangeboden. 
 
Het manifest behelst 5 voorstellen, te weten: 
 
1. Fractie Geel: Gezond 
2. Fractie Groen: Voedsel 
3. Fractie Blauw: Werk 
4. Fractie Rood: Wonen 
5. Fractie Wit: Gezin 
 
De bedoeling is dat de fracties hun voorstellen verder gaat uitwerken teneinde hun ideaal gehonoreerd te krijgen 
door de Gemeenteraad. 

 
Tijdens de 8 Maart Raad, zullen de 6 ‘Ambsketendragers’ de Wauwvrouwen uit voorgaande 
jaren een jury vormen die uit de VIP-vrouwen van de Raad het talent zullen scouten en de 
Wauwvrouw 2015 zullen kiezen. De ambtsketen van Myrna Stolk, (midden met Vlinder, 
Foto 2008 Mounia El Alaoui Ismaili) zal daarbij uitgereikt worden. 
 

 
Aanmelden voor publiek kan bij de secretaris van PvdA Den Bosch: mw. Jeannette van der Sanden,  
telefoon: 06-47022182 of per e-mail: jeannettevandersanden@home.nl 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van het VIP-team: mw. Inke Katoen, 
telefoon: 073-6130317 / 06-24760404 of per e-mail: i.katoen@s-hertogenbosch.nl 
Bestuur PvdA-afdeling Den Bosch, Penningmeester VIP-team: mw. Sepideh Haj Modiri: s.hajmodiri@zonnet.nl  


