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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

Raadsvragen over illegale graffiti 2448457  12 november 2019 

Geachte mevrouw Nijhuis, mevrouw Nijhof, 

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

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

  Hazenweg 121 gemeente@hengelo.nl 

 Telefoonnummer 

  14-074 

 

Op 18 oktober stuurde u een brief aan het college, waarin u vragen stelt over illegale graffiti. 
Hieronder vindt u de antwoorden op uw vragen. 

 
1. In verschillende gemeenten zijn hiervoor meldpunten in het leven geroepen. Is het 

college bereid hiervoor ook een meldpunt te openen? Zo nee, waarom niet? 
De gemeente Hengelo heeft geen apart meldpunt voor graffiti. Meldingen van illegale graffiti 
(of andere vormen van aantasting of vervuiling) in de openbare ruimte kunnen worden gedaan 

via ‘Meldingen Openbare Ruimte’ en/of via de app ‘Buiten Beter’.  
 

2. Kan het college aangeven waarom in Hengelo alleen aanstootgevende graffiti 
verwijderd wordt op muren en straatmeubilair? 

Wij werken in Hengelo met de IBOR beheercatalogus. In de catalogus staat beschreven aan 
welk beeld de openbare ruimte moet voldoen. Over graffiti staat in de catalogus het volgende: 

‘Aanstootgevende graffiti dient binnen 24 uur verwijderd te worden. Onder aanstootgevende 
graffiti wordt door mensen aangebrachte graffiti verstaan met beledigende, racistische of 

seksistische teksten, aangebracht door spuiten of schilderwerk.’ Alle overige graffiti, al dan niet 
bedoeld als kunstuiting, wordt niet verwijderd. 

 
De IBOR-catalogus is door uw raad vastgesteld. Tevens ontbreken de financiële middelen om 

deze overige graffiti te verwijderen. 
 

3. Is het college op de hoogte van het bestaan van een speciale coating waardoor de 
graffiti eenvoudig te verwijderen is en zelfs na een regenbui vanzelf verdwijnt? Zo ja, 

waarom wordt deze coating niet gebruikt? Zo nee, is het college bereid hier 
onderzoek naar te doen en dit in te zetten om de wildgroei aan illegale graffiti tegen 

te gaan? 
Het college is daarvan op de hoogte; deze coatings bestaan al vele jaren. Het is helaas niet 

mogelijk om alle straatmeubilair, speeltoestellen, afvalbakken en (tunnel)wanden daarvan te 
voorzien. Daarvoor ontbreken eenvoudigweg de financiële middelen. 
 

4. Is het een idee om een jaarlijkse schoonmaakactie in de binnenstad te organiseren 
om graffiti te verwijderen van banken, speeltoestellen, afvalbakken en dergelijke? 

Een jaarlijkse schoonmaakactie zal bijdragen aan tijdelijk minder graffiti. Het is geen garantie 
dat dergelijk meubilair dan ook graffiti-vrij blijft. 

 
5. Is het mogelijk dat de Europatunnel en de Velourstunnel worden aangepakt door 

professionele graffiti spuiters? Nette tunnels zijn een visitekaartje voor de gemeente 
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Hengelo. Als de tags niet worden verwijderd, nodigt dit juist uit om meer tags erbij te 

spuiten. 
In Hengelo zijn enkele tunnels door jongeren, begeleid door het jeugd- en jongerenwerk, met 

kunstzinnige graffiti bespoten. Deze acties zijn goed ontvangen en blijken ook preventief te 
werken tegen ongewenste bekladding.  

De Velourstunnel en de Europatunnel zijn bekleed met gladde tegels. Het is daardoor niet 
mogelijk om goed hechtende legale graffiti aan te brengen. Daarvoor zou dan eerst een primer 

over de tegels moeten worden aangebracht en daarvoor ontbreken de financiële middelen. De 
Europatunnel is daarnaast ook nog eens een monument. In deze tunnel hoort geen graffiti 

thuis.  
 
Wij vertrouwen erop dat wij u hiermee voldoende hebben geïnformeerd. 

 
 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Hengelo, 

de secretaris,    de burgemeester, 

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


