Uitvoeringsvoorschriften straatnaamgeving gemeente Aalten 2018
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalten;
gelet op het bepaalde in artikel 7 van de Verordening naamgeving en nummering (adressen) 2018;
Besluiten:
vast te stellen de Uitvoeringsvoorschriften straatnaamgeving gemeente Aalten 2018.
Artikel 1 Straatnamen moeten voldoen aan de volgende kenmerken:
1. Namen mogen geen aanstoot geven.
2. De naam moet kort zijn (in principe ten hoogste 24 karakters).
3. De spelling moet eenduidig en correct zijn (voorkeursspelling volgens het Groene Boekje).
4. De uitspraak van de naam moet eenduidig zijn.
5. Namen of begrippen moeten algemeen bekend, dan wel te begrijpen zijn en bij voorkeur
samengesteld zijn uit Nederlandse termen. Een uitzondering kan gemaakt worden voor buitenlandse
namen en begrippen waarvan de betekenis en schrijfwijze verondersteld worden algemeen bekend te
zijn.
6. Bedrijven worden niet vernoemd.
7. De straatnamen, behorende tot éénzelfde groep van namen, worden zoveel mogelijk in één wijk of
buurt bijeengebracht.
8. Nieuwe namen worden zo veel mogelijk ontleend aan:
a. overgeleverde veldnamen;
b. plaatselijk gebonden persoonlijkheden, langer dan 10 jaar overleden, die voor de gemeente
Aalten een bijzondere maatschappelijke, culturele of sociale betekenis hadden;
c. plaatselijke gebeurtenissen, langer dan 10 jaar geleden plaatsgevonden.
d. algemeen bekende en vertrouwde, concrete zaken uit de natuur en het leven;
9. In de volgende gevallen kan worden afgeweken van voorwaarden voor het vernoemen van personen,
als bedoeld in het voorgaande lid onder b:
a. leden van het Koninklijk Huis kunnen bij leven vernoemd worden;
b. oud-burgemeesters van de gemeente Aalten (incl. voormalige gemeente Dinxperlo) kunnen
direct na overlijden vernoemd worden;
c. plaatselijk gebonden persoonlijkheden die geen 10 jaar zijn overleden kunnen vernoemd
worden als zij voor de gemeente Aalten een zeer bijzondere maatschappelijke, culturele of
sociale betekenis hadden;
d. personen die meer dan 10 jaar zijn overleden maar niet plaatselijk gebonden, kunnen
vernoemd worden als zij internationaal, nationaal of regionaal een bijzondere
maatschappelijke, culturele of sociale betekenis hadden;
e. te vernoemen persoonlijkheden dienen van onbesproken gedrag te zijn, wat zo nodig wordt
onderzocht bij het NIOD.
10. Wat de schrijfwijze betreft wordt gestreefd naar:
a. het vermijden van afkortingen in de naam;
b. terughoudendheid met voornamen, voorletters en titels bij personen en waar nodig hoogstens
vermelding van waardigheden of ambten;
c. een schrijfwijze, waarvan de eerste letter van de naam met een hoofdletter begint.
11. Waar mogelijk wordt vernummering door herbenoeming van een bepaalde straat of plein voorkomen.
Artikel 2 Advies- en besluitvormingsproces
De advisering en besluitvorming over straatnaamgeving vindt plaats volgens het volgende proces:
1. Een verzoek om straatnaamgeving wordt voorgelegd aan de betreffende belangengroep die
werkzaam is in het gebied waar de naamgeving van de straat aan de orde is. Daar waar geen
specifieke belangengroep is, wordt het verzoek voorgelegd aan de Oudheidkundige
Werkgemeenschap Aalten Dinxperlo Wisch (ADW).

2. Indien gewenst wordt het advies van de belangengroep ambtelijk bij de streekarchivaris
neergelegd voor toetsing.
3. De voorzet of het advies van de belangengroep wordt met de toetsing door de streekarchivaris
voorgelegd aan de Commissie Cultureel Erfgoed. Deze commissie brengt gevraagd en
ongevraagd advies uit aan het college van B & W over de straatnaamgeving.
4. Het college van B & W van de gemeente Aalten besluit over de straatnaamgeving.
Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 9 oktober 2018
De secretaris, J. Nobel
De burgemeester, mr. A.B. Stapelkamp

