
r-
Gemeente

oosenR daal-

.D

(D

Geachte voozitter,

Gemeente Roosendaal mag zich met het hebben van The Loods Hallof Fame een ware
graffitihoofdstad van de Benelux noemen. Mooie kunstwerken gemaakt door vaklieden sieren deze

locatie en zetten hiermee Roosendaal flink op de kaart. Een plek om trots op te zijn.

Daar waar de graffiti binnen The Loods gezien kan worden als kunst, ziet de Roosendaalse Lijst op

vele plekken binnen de stad een flinke toename van graffiti op plekken waar dit niet thuishoort. Dit

draagt enorm bij aan het verloederen van het straatbeeld. Daarnaast lijken er ook veel 'tags'van
bendes tussen te zitten waarmee zij aangeven in bepaalde stukken de dienst uit te maken. Niet te

vergeten zijn ook de vele protest-bekladdingen die overal in de gemeente zichtbaar zijn.

De Roosendaalse Lijst ziet het straatbeeld binnen de gemeente het liefst schoon heel en veilig,

waarbij geen plek hoort voor deze vormen van vervuiling. Graag zien wij deze vorm van verloedering

dan ook graag uit onze stad verdwijnen. Zie tevens foto's ter verduidelijking.

De fractie van de Roosendaalse Lijst heeft op basis van deze constatering de volgende vragen:

1. ls het college het met de Roosendaalse Lijst eens dat graffiti, daar waar het niet hoort, bijdraagt

aan het verloederen van het straatbeeld?

2. Heeft de gemeente Roosendaal afspraken/beleid om structureel graffiti te verwijderen van de

gemeentel ijke eigendommen?

3. Andere gemeenten, zoals bijvoorbeeld Den Haag, verwijderen graffiti gratis van huizen van

particulieren en bedrijven, als de eigenaar hier toestemming voor geeft. Kan het college een

soortgelijke regeling in het leven roepen waarbij de gevels van panden in Roosendaal actief gereinigd

worden?

4. lndien het college dit gaat doen, kan het college ook actief eigenaren van panden benaderen

met de vraag of de gevel gereinigd kan worden?

5. Een deel van de graffiti is terug te vinden op de geluidswal van de snelweg en onder de

viaducten van deze zelfde snelweg. Zln er afspraken gemaakt met de wegbeheerder om deze

periodiek te reinigen? Zo nee, zou u in gesprek kunnen gaan met de beheerder van de

weg/geluidswal met de vraag of ze de graffiti kunnen venruijderen van de geluidswal en de viaducten

daaronder en dit structureel te monitoren?

6. Kan de wethouder structureel middelen & capaciteit beschikbaar houden om toekomstige

nieuwe bekladdingen relatief snel weer uit het straatbeeld te verwijderen en zo onze gemeente netjes

te houden?

Namens de fractie van de Roosendaalse Lijst, Gert Jan van Oosterbosch
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Wij beantwoorden de vraag als volgt:

1. ls het college het met de Roosendaalse Lijst eens dat graffiti, daar waar het niet
hoort, bijdraagt aan het verloederen van het straatbeeld?

Het college is het daarmee eens.

2. Heeft de gemeente Roosendaal afspraken/beleid om structureel graffiti te verwijderen van

de gemeentelijke eigendommen?

Jazeker. Aanstootgevende graffiti wordt zo spoedig mogelijk verwijderd. Na melding van dergelijke
graffitiwordt deze vrijwel altijd binnen 2 werkdagen verwijderd. Overige graffitiwordt verwijderd zodra

hier tijd voor is, veelal door de medewerkers van Openbare Werken. Graffiti wordt zoveel mogelijk

venivijderd door het gebruik van water met hoge druk, reinigingsmiddelen of door de graffiti over te

schilderen. Een uitzondering is het geluidsscherm langs de Antwerpseweg. Vanwege de hoge kosten

wordt hier alleen de aanstootgevende graffiti verwijderd.

3. Andere gemeenten, zoals bijvoorbeeld Den Haag, vennrijderen graffiti gratis van huizen
van particulieren en bedrijven, als de eigenaar hier toestemming voor geeft. Kan het college
een soortgelijke regeling in het leven roepen waarbij de gevels van panden in Roosendaal

actief gereinigd worden?

Dat kan in theorie. Dit kost echter vele tienduizenden euro's voor de coördinatie en de daadwerkelijke

reiniging. En veel bekladdingen bevinden zich op elektra kastjes van nutsbedrijven. Deze bedrijven

gaven in het verleden geen toestemming aan de gemeente om hier iets aan te doen. ln de komende

tijd wordt onderzocht of dit in Roosendaal nu ook haalbaar is. Mocht dit zo ziin dan komt het

benodigde budget terug in de komende voorjaarsnota.

4. lndien het college dit gaat doen, kan het college ook actief eigenaren van panden

benaderen met de vraag of de gevel gereinigd kan worden?

Dat is mogelijk. Als er voor is gekozen om graffiti te verwijderen van niet gemeentelijke objecten wordt

dit opgepakt door de interne coördinator bij Openbare Werken. Zodra er een melding van graffiti

binnenkomt wordt er een brief gestuurd naar de eigenaar van het object met het voorstel tot reiniging.

5. Een deel van de graffiti is terug te vinden op de geluidswal van de snelweg en onder de

viaducten van deze zelfde snelweg. Zijn er afspraken gemaakt met de wegbeheerder om deze
periodiek te reinigen? Zo nee, zou u in gesprek kunnen gaan met de beheerder van de

weg/geluidswal met de vraag of ze de graffiti kunnen veruvijderen van de geluidswal en de

viaducten daaronder en dit structureel te monitoren?

Nee, er zijn geen afspraken gemaakt omdat Rijkswaterstaat hier geen mogelijkheden voor heeft. Er is

al diverse malen met hen over gesproken. Rijkswaterstaat heeft als eigenaar en beheerder

meerjarige onderhoudscontracten met aannemers waarin prestatieafspraken vastgelegd zijn voor

lange wegtrajecten. De aannemer moet kwetsende, beledigende teksten (deels) onleesbaar maken.

Rijkswaterstaat maakt géén maatwerkafspraken met afzonderlijke gemeenten over een afirvijkende

aanpak voor delen van het wegtraject, ook niet voor rekening (meerkosten) van de gemeente, waarbij

de gemeente bepaalt wat Rijkswaterstaat moet laten doen en beoordeelt of dat goed gebeurt.

ledereen kan verzoeken, vragen of meldingen aan Rijkswaterstaat doorgeven via Publieksvragen-

zn@rws.nl of via de website https://mrvw.rijkswaterstaat.nl/over-ons/contact of bellen met 0800-8002.



6. Kan de wethouder structureel middelen & capaciteit beschikbaar houden om toekomstige
nieuwe bekladdingen relatief snel weer uit het straatbeeld te verwijderen en zo onze gemeente
netjes te houden?

Voor wat betreft graffiti op eigendommen van de gemeente wordt de komende tijd bijgehouden wat er
wordt beklad en hoeveel het kost om dit op korte termijn te verwijderen. Volgend jaar wordt hiervoor

budget aangevraagd middels de voorjaarsnota.

Wijvertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geinformeerd

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van

De secretaris, De

."\*¿



.l
I

l

l

,i
.t

i

I

I


