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' Shelter and Serv~cesfor the poor - A call to Action
Cornmvss~onon Human Settlements, HS/CNV/3,
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Drs. J. H. de Goede, Directeur Divisie Human Settlements Development, Haskoning B.V., Postbus
1251,6500 AD Nljmegen.

Vrouwenemancipatie in
landelijke gebieden

nuit de uni:ijn,dat ana-

Het rapport is het verslag van een orienterend
onderzoek naar ruimtelijke belemmeringen
en faciliteiten voor emancipatie van vrouwen.
Op dit terrein was in Nederland nog niet eerder onderzoek verricht. De studie is uitgevoerd i n opdracht van de Rijksplanologische
Dienst door mw. ir. A. G. M. ten Brinke-van
Hengstum en mw. ir. M. Y. Toonen van de
Vakgroep Wonen, Landbouwuniversiteit Wageningen. De onderzochte plaatsen waren
Vorden en Steenderen.
De belangrijkste conclusie is, dat de beschikking over een auto in de landelijke gebieden
een voorwaarde is om te kunnen participeren
in emanciperende activiteiten. Het openbaar
vervoer gaat te weinig frequent en de fiets is
vaak onveilig, terwijl de afstanden dikwijls te
groot zijn om te fietsen. De onderzoeksters
vonden dat vrouwen i n landelijke gebieden
meestal worden verondersteld kinderen en
ev'entueel in de buurt wonende ouders te halen en te brengen naar hun diverse activiteiten, die op het platteland altijd op afstand
liggen. Dat is een sociale, maar ook ruimtelijk
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bepaalde belemmering om aan eigen activiteiten toe te komen. De verschillen tussen
Vorden en Steenderen waren niet groot. Er
zijn in Vorden wat meer winkels en er is wat
meer werkgelegenheid, maar in beide plaatsen is een autovoor vrouwen bijna onmisbaar
Het rapport kost f 33.50. Het is te bestellen
bij: De Landbouwuniversiteit Wageningen,
Centraal Magazijn, Dreijenplein 4,6703 HB
Wageningen, met vermelding van bestelnummer 06481 904.

Positieve actie
Het thema van NVR lnfo 25 is positieve actie
voor vrouwen. Het nummer is te bestellen
door overmaking van f 6,- op giro 352710 0
t.n.v. penningmeester NVR, Den Haag.
Er blijken nogal wat weerstanden tegen positieve actie te bestaan die op onkunde berusten. Daarom wordt in deze lnfo uiteengezet
waar positieve actie eigenlijk is, voor wie en
waarom het gebruikt kan worden en hoe det
in de praktijk werkt, zodat dit instrument OD
ziin iuiste waarde beoordeeld kan word

