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Beantwoording raadsvragen PVV 
inzake Graffiti binnenstad 

3045007  21 april 2020 

Geachte heer/mevrouw, 

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Burgemeester van der 
Dussenplein 1 

gemeente@hengelo.nl 

Telefoonnummer 

  14-074 

Geachte dames Nijhuis en Nijhof,  

 
In uw brief van 22 maart 2020 geeft u aan dat de PVV Hengelo zich grote zorgen maakt over de 

grote hoeveelheid graffiti en vervuiling van onze stad en heeft u ons daarover een aantal vragen 
gesteld. In deze brief beantwoorden wij die vragen. 

 
Vraag 1: Welke maatregelen treft het college, om deze criminaliteit tegen te gaan? 

 
Antwoord: We hebben z.s.m. een schoonmaakploeg de stad ingestuurd om de graffiti te 

verwijderen. We beschouwen dit als een bijzonder incident. Het is nog nooit eerder voorgekomen 
dat er zoveel graffiti tegelijkertijd is aangebracht. Op incidenten kunnen we niet sturen. De politie 

doet onderzoek naar de daders, onder meer aan de hand van de camerabeelden.  
 

Vraag 2: Is het college het met de PVV eens, dat nu de sociale controle in de nachtelijke uren er 
niet meer is, de horeca gesloten is vanwege de coronamaatregelen, dat er een andere vorm van 

controle moet komen?  
 

Omdat het hier een incident betreft zien wij geen aanleiding voor extra maatregelen. De vrijdag na 
het incident zijn we wel extra waakzaam geweest met de inzet van (camera)toezicht en een 

beveiligingskoppel. Er is in verband met het uitgaanspubliek altijd cameratoezicht in de nacht van 
zaterdag op zondag. Mocht er opnieuw aanleiding zijn, dan kunnen we overwegen om ook op 

andere tijden of locaties cameratoezicht in te zetten.  
 

Vraag 3: Is het college het met de PVV eens dat er extra (tijdelijk) cameratoezicht moet komen om 
criminaliteit in het centrum tegen te gaan? Bijvoorbeeld de verplaatsbare camera’s die bij                                               

de stort staan, tijdelijk in het centrum plaatsen. 
 

Zoals hierboven aangegeven zien wij momenteel geen aanleiding dit nu uit te breiden. De camera’s 
nemen overigens 7 dagen per week, 24 uur per dag beelden op in de zgn. 0 positie. Zie verder 

antwoord op vraag 1. 
 

Vraag 4: Indien het plaatsten van camera’s niet mogelijk is, wil het college dan kijken of 
surveilleren in de nachtelijke uren een optie is? 

 
In de nachtelijke uren wordt er surveillance uitgevoerd door de politie. Indien er concrete signalen 

zijn, kan dit worden uitgebreid met extra toezicht door een beveiligingsbedrijf. Daarnaast zijn onze 
eigen toezichthouders ook alert en waakzaam tijdens de uren dat zij dienst hebben. Dat is van 

07.30 tot 23.30 uur. 
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Vraag 5. Welke kosten zijn er in 2019 gemaakt om graffiti te laten verwijderen? 
 

Ons beleid is dat alleen de aanstootgevende graffiti verwijderd wordt, afgelopen jaar was dat om 
en nabij de € 6000. 

 
6. Hoeveel is er in 2020 al uitgegeven aan het schoonmaken en verwijderen van graffiti? 

 
Zoals uit de voorgaande beantwoording duidelijk wordt, is er hier sprake van een bijzonder incident 

van een omvang die we niet eerder hebben meegemaakt, en waarvan de verwijderingskosten tot 
nu toe ongeveer € 13.000 euro bedragen. 

 
Wij hopen u hiermede naar tevredenheid te hebben geantwoord. 

 
 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Hengelo, 

de secretaris,    de burgemeester, 

 
De heer J. Eshuis                                 De heer S.W.J.G Schelberg 


