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Jaarverslag 2012 klad- en plakvandalisme  

 

Geachte voorzitter, 

 

Hierbij ontvangt u het jaarverslag 2012 van de aanpak van plak- en kladvandalisme.  

In 2012 werden goede resultaten bereikt op dit beleidsterrein. Een groot aantal panden blijft na de 

eerste reinigingsbeurt vrij van graffiti. De hoeveelheid graffiti die in Den Haag wordt aangebracht 

neemt af.  

 

Het aantal panden waarop de schoonmaakregeling van toepassing is, steeg met 27 procent van 3748 

eind 2011 naar 4765 panden per eind 2012. Tegenover deze groei staat een daling van de oppervlakte 

aan verwijderde graffiti met 21 procent, ten opzichte van 2011. Eveneens daalde het aantal meldingen, 

namelijk van 1478 (in 2011) naar 1163. Hoewel de hoeveelheid nieuw aangebrachte graffiti kleiner 

werd, nam de gemiddelde grootte van de verwijderde graffiti wat toe.  

 

In oktober 2012 besloot het college dat de deelname aan de schoonmaakregeling met ingang van 2013 

gratis zou worden. Hierdoor is het voor pandeigenaren nog aantrekkelijker geworden om graffiti van 

hun eigendom te laten verwijderen. Eind december was met 47 van de 52 bewonersorganisaties een 

contract gesloten voor deelname aan de graffiti-schoonmaakregeling.  

 

Op grond van de overeenkomst met Stedin en Centercom over het schoonhouden van 

transformatorhuizen werd in 2012 de zogenaamde nulbeurt uitgevoerd. Er werd 2520 m2 aan graffiti 

en 965 m2 aan wildplak verwijderd. Het straatbeeld knapte daar aanzienlijk van op. Overeenkomstig 

de overeenkomst zorgt Centercom voor de reiniging van de transformatorhuizen.  

 

Het Meldpunt Graffiti voerde ook in 2012 de regie over de verwijdering van graffiti en wildplak in de 

openbare ruimte. De hoeveelheid verwijderde graffiti steeg met ruim 12 procent. Een zeer in het oog 

springend project was de schoonmaak van de Luchtwachttoren bij het Zwarte Pad. De reacties vanuit 

de Scheveningse bevolking daarop waren positief. Om het verwijderen van graffiti gemakkelijker te 

maken, werd een speciale coating op de toren aangebracht.  
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Het beschikbaar stellen van legale oefenlocaties, in combinatie met de samenwerking met het Haags 

Graffiti Platform, bleek ook in 2012 effectief te zijn. Vorig jaar waren vier van zulke locaties in 

gebruik. De oefenlocaties werken uitnodigend en leiden er toe dat er minder graffiti wordt aangebracht 

op plaatsen waar dat niet de bedoeling is. Ook legale muurschilderingen zijn effectief. De ervaring 

heeft geleerd dat graffiteurs ze ongemoeid laten, uit respect voor de makers. In 2012 werden, volgens 

de gegevens van het Meldpunt, zes muurschilderingen aangebracht. 

 

Ook wildplak ontsiert de stad. Dat fenomeen vergt een andere aanpak dan graffiti. In 2012 werden op 

enkele plaatsen fysieke maatregelen getroffen om het beplakken met pamfletten in praktisch opzicht 

lastig te maken. Op circa 169 Stedin-objecten werden reclameframes opgehangen en de tramhalte 

Jacob Catsstraat werd schoongemaakt en van een coating voorzien, waardoor aanplak gemakkelijk is 

te verwijderen. Het plakken van pamfletten dient vaak een commercieel doel, zoals bijvoorbeeld het 

aankondigen van feesten en concerten. Het achterhalen en benaderen van de opdrachtgevers leidde in 

een aantal gevallen tot het stoppen van het plakken en het verwijderen van de pamfletten.   

 

Verwachte ontwikkelingen in 2013 

 

Om het aantal deelnemende pandeigenaren te vergroten, wordt in 2013 ruime publiciteit gegeven aan 

de schoonmaakregeling. Het feit dat deelname gratis is geworden, helpt daar bij. Daarnaast zal het 

mogelijk worden om graffiti te melden op Mijn Haagse Meldingen. Ook in dit opzicht wordt het de 

burgers gemakkelijker gemaakt.  

 

Met vriendelijke groet, 

de wethouder van Stadsontwikkeling, Volkshuisvesting en Integratie, 

 

Marnix Norder 

 


