2.2 Randvoorwaarden voor de toekenning van een straatnaam
Voor het toekennen van namen aan openbare ruimtes zijn een aantal randvoorwaarden en richtlijnen
uitgewerkt. Deze worden gebruikt bij afweging ten aanzien van het voorstel voor toekenning.
1. Nieuwe namen worden zo veel mogelijk ontleend aan:
a. algemeen bekende en vertrouwde, concrete zaken uit de natuur en het leven;
b. overgeleverde plaatselijke veldnamen;
c. plaatselijk gebonden persoonlijkheden, langer dan 10 jaar overleden;
d. plaatselijke gebeurtenissen, langer dan 10 jaar geleden plaatsgevonden.
2. In de volgende gevallen kan worden afgeweken van voorwaarden voor het vernoemen van personen, als
bedoeld in lid 1 onder c:
a. leden van het Koninklijk Huis kunnen bij leven worden vernoemd;
b. oud-burgemeesters van Westvoorne kunnen direct na overlijden worden vernoemd;
c. plaatselijk gebonden persoonlijkheden die geen 10 jaar zijn overleden kunnen worden vernoemd als zij
voor Westvoorne een bijzondere maatschappelijke, culturele of sociale betekenis hadden;
d. personen die meer dan 10 jaar zijn overleden maar niet plaatselijk gebonden zijn, kunnen worden
vernoemd als zij internationaal, nationaal of regionaal een bijzondere maatschappelijke, culturele of
sociale betekenis hebben;
e. te vernoemen persoonlijkheden dienen van onbesproken gedrag te zijn, wat zo nodig wordt onderzocht.
3. Bij gelijknamigheid in naamgeving met elders voorkomende namen wordt gekozen voor plaatselijk
gangbare en elders niet of weinig gebruikelijke achtervoegsels.
4. Namen bestaan maximaal uit 80 alfanumerieke karakters.
5. Voor een goede vindbaarheid en ter vermijding van verwarring wordt bij voorkeur gekozen voor:
a. namen die geen klankovereenkomst, gelijkluidendheid of verwantschap van begrip opleveren;
b. namen die gemakkelijk en ongedwongen uit te spreken zijn;
c. het vermijden van buitenlandse namen;
d. het vermijden van afkortingen in de naam;
e. terughoudendheid met voornamen, voorletters en titels bij personen en waar nodig hoogstens vermelding
van waardigheden of ambten;
f. een schrijfwijze, waarvan de eerste letter van de naam met een hoofdletter begint.
6. Systematiek
a. Bij het toekennen van straatnamen wordt een systematiek gehanteerd, waarbij de straten per thema
en/of zoveel mogelijk alfabetisch worden gerangschikt.
b. Nieuwe namen in bestaande wijken of buurten sluiten aan bij het thema dat voor de betreffende wijk of
buurt is gekozen.
7. Het College kan besluiten een verklarende tekst toe te voegen. Verklarende teksten worden beperkt tot
60 karakters.
8 Fietspaden, tunnels en bruggen
a. Bij fietspaden wordt voor de naamgeving bij voorkeur aansluiting gezocht bij de straat in welk verlengde
het pad loopt, de straat waarop het pad uitkomt, of bij een nabijgelegen straat.
b. Bij tunnels en bruggen wordt voor de naamgeving bij voorkeur aansluiting gezocht bij de straat of het pad
dat door de tunnel of over de brug voert, of bij een nabijgelegen straat.
9. De Woonplaats Oostvoorne kent geen namen die eindigen met –straat.

