
Persbericht 

Steeds minder graffiti in Den Haag 

Gepubliceerd: 09 april 2013 Laatste wijziging: 09 april 2013  

Er is steeds minder graffiti te zien in Den Haag. Dit is onder meer te danken aan de 

succesvolle schoonmaakservice die de gemeente sinds 2008 aanbiedt. In 2012 zijn net als de 

voorgaande jaren goede resultaten geboekt. Er doen steeds meer mensen mee aan de regeling. 

Opvallend is dat veel panden na een eerste reinigingsbeurt graffitivrij blijven. Dat staat te 

lezen in het jaarverslag klad- en plakvandalisme 2012 dat deze week aan de raad is 

aangeboden.  

Wethouder Marnix Norder (Stadsontwikkeling, Volkshuisvesting) is blij dat de regeling 

effectief is: " Het is goed dat steeds meer mensen gebruik maken van de regeling en dat er 

steeds minder panden beklad worden. Dat houdt de stad schoon en leefbaar. Op speciale 

oefenlocaties kan de echte graffiti artiest nog wel terecht, ook dat levert mooie resultaten op." 

  

Het aantal pandeigenaren dat deelneemt aan de schoonmaakregeling is sinds juli 2008 meer 

dan vertienvoudigd. De regeling start op het moment dat de eigenaar van een pand een 

contract met de gemeente afsluit, waarin staat dat gemeente de graffiti binnen vijf werkdagen 

na melding laat verwijderen door een gekwalificeerd bedrijf. 

Inmiddels doen eigenaren van 4765 panden mee aan de graffiti schoonmaakregeling. Totaal is 

er 5500 m2 graffiti op de op de panden verwijderd. Daarnaast heeft de gemeente nog eens 

5500 m2 graffiti verwijderd in de openbare ruimte. 

Een mooi voorbeeld van graffiti aanpak is de schoonmaak van de Luchtwachttoren bij het 

Zwarte Pad in Scheveningen in 2012. De bekladde toren is schoongemaakt en bovendien 

behandeld met een speciale laag waardoor graffiti makkelijker is te verwijderen. 

Legale oefenlocaties voor graffiti bleken ook in 2012 effectief. Ze zorgen er voor dat er elders 

in de stad minder graffiti wordt aangebracht. Oefenlocaties zijn te vinden in stadsdeel Laak, 

Haagse Hout, Centrum en Escamp. 

  

Behalve graffiti gaat de gemeente samen met bedrijven de strijd aan tegen wildplak van 

bijvoorbeeld reclameposters. Zo bracht het bedrijf  Centercom op circa 169 Stedin-

stroomhuisjes reclameframes aan tegen de wildplak van anderen. En daarnaast worden nu 

vrijwel alle stroomhuisjes in Den Haag vrijgehouden van graffiti en plak. 

  

De graffiti schoonmaakregeling regeling is sinds 2013 gratis voor de deelnemers. Het kost de 

gemeente jaarlijks zo'n €527.000. 

 


