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1 INLEIDING

��� $DQOHLGLQJ
Voorafgaande aan de totstandkoming van het plan voor de integrale aanpak van graffiti
dat voor u ligt, zijn reeds diverse opdrachten gegeven en voorstellen gedaan.
Onderstaand volgt een overzicht in tijd.
• De eerste opdracht aan BOR was op 6 april 1999 en luidde: “er moet een beleid

worden ontwikkeld om de graffiti-hinder in de binnenstad fors aan te pakken.”
• In het kader van Perspectief Plus 2001-2004 is voorgesteld om als eerste aanzet in

de aanpak van graffiti in overleg met eigenaars van panden en objecten in de
binnenstad te komen tot het schoonmaken en schoonhouden hiervan. Dit voorstel is
door het College bij de behandeling afgewezen.

• Bij de Perspectiefbehandeling in de gemeenteraad op 19 juni 2000 is de volgende
motie van GPV/RPF/SGP geaccepteerd. Overwegende dat ‘het nu eindelijk eens
tijd wordt voor een betere aanpak van het ongewenst graffiti spuiten, is het besluit
genomen om het College op te dragen bij de volgende begrotingsvergadering te
komen met een plan van aanpak voor het verwijderen van ongewenste graffiti-
uitingen’.

• Een andere eveneens geaccepteerde motie was van de fractie PAL-Groenlinks,
overwegende dat:
• het huidige gemeentelijke beleid t.a.v. graffiti repressief is;
• er geen samenhangend beleid is;
• er onvoldoende mogelijkheden zijn om graffiti op een legale wijze uit te

oefenen;
• graffiti aan populariteit groeit onder de jongeren;
• zonder beleid veel schade aan gebouwen en objecten plaats blijft vinden,
wordt besloten het  college op te dragen een integraal beleid te ontwikkelen omtrent
graffiti en nog dit jaar met een voorstel te komen’.

• De VVD heeft op 13 oktober 2000 schriftelijk vragen ingediend over het graffiti-
probleem in de binnenstad. Daarnaast heeft zij in hoofdlijnen een voorstel gedaan
voor de aanpak. De antwoorden op de vragen zijn op 12 november in de commissie
Bestuur en Middelen behandeld.

• Op 22 november is een eerste versie van het plan voor de integrale aanpak van
graffiti in de commissie Bestuur en Middelen behandeld. Tijdens de vergadering is
door de partijen benadrukt dat meer aandacht gewenst is voor de artistieke waarden
van de graffiti, in de zin van het stimuleren van graffitikunst met inzet van
organisaties gericht op jongeren- en opbouwwerk. Daarnaast is aangeven dat in het
plan te weinig operationele doelstellingen waren opgenomen, evenals dat de inhoud
te weinig concreet was.
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• Aan het buro Saris/Stichting wijkwerk Huizum-West is gevraagd om een
deelproject voor te bereiden en eventueel op onderdelen uit te voeren, dat zich richt
op het bieden van een activiteitenprogramma voor jongeren/jong volwassenen die
zich bezig houden met de graffitikunst of dit graag zouden willen in plaats van het
plaatsen van tags. Inmiddels is een eerste versie van het plan van aanpak
ontvangen. Deze wordt op 20 februari 2001 in de klankbordgroep gepresenteerd en
besproken. Het deelproject dat zich richt op het reguleren van de artistieke waarden
van graffiti door een dadergerichte en preventieve aanpak is opgenomen in het
jaarprogramma voor Jeugd en Veiligheid en wordt uit de bestaande GSB-gelden
betaald. Het voorstel past binnen de totaalaanpak van de graffiti en dient ook als
zodanig te worden beschouwd.

• Op 24 januari j.l. is het Jeugd en Veiligheidspan, waaronder het deelproject voor
graffiti, voor 2001 in de Commissie Bestuur en Middelen behandeld en
goedgekeurd.

Met het formuleren van operationele doelstellingen, het voor zover mogelijk
concretiseren van maatregelen (is lopend proces) en de aandacht voor de artistieke
waarden van graffiti, is een notitie opgesteld waarop de komende twee jaar naar
verwachting naar tevredenheid verder geborduurd kan worden. Deze notitie beschrijft
welke onderdelen essentieel zijn voor een succesvolle benadering van de problematiek.
Het gaat in eerste instantie om een pilot-project, waarbij de uitkomsten en ervaringen
een input vormen voor de verdere beleidsontwikkeling en op termijn structurele
inbedding.

���� 2UJDQLVDWLHVWUXFWXXU
Ten behoeve van de opstelling en uitwerking van de integrale aanpak van graffiti is
een project-groep ‘graffiti’ opgericht, bestaande uit (in eerste instantie) de volgende
gemeentelijke sectoren:
• Juridische en Veiligheidszaken;
• Sacu;
• Beheer Openbare Ruimte;
• Wijkmanagement op ad-hoc basis.

Daarnaast is een werkgroep in het leven geroepen die zich specifiek bezighoudt met de
uitwerking van dadergerichte activiteiten. Hierin hebben vertegenwoordigers zitting
van:
• Politie Midden Friesland, buro binnenstad;
• Stadswachten;
• Bureau Halt;
• OM;
• Sector JVZ;
• Op ad-hoc basis buro Saris/Stichting wijkwerk Huizum-West.

Op korte termijn wordt een werkgroep geformeerd die als taak heeft om de situationele
maatregelen uit te werken, waaronder het schoonmaken en –houden. Hierin zijn in ieder
geval vertegenwoordigers van de voornaamste eigenaren van panden en objecten in de
binnenstad vertegenwoordigd.

Tot slot is er een klankbordgroep die één keer in de twee maanden bijeenkomt. Hieraan
nemen alle relevant betrokkenen deel, te weten:
• OM, Politie, Halt;
• Woningbouwcorporaties;
• Leeuwarder Ondernemers Vereniging;
• Sector BOR, JVZ, Bouwen en Wonen en Sacu, evenals wijkmanagement;
• HWL;
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• Buro Saris/Stichting wijkwerk Huizum-West.

��� 'H�ELQQHQVWDG�YHUVXV�/HHXZDUGHQ
Het bestuur heeft aangegeven dat met voorrang een beleid moet worden ontwikkeld
gericht op het aanpakken van graffiti in de binnenstad. Feit is echter dat niet alleen in de
binnenstad sprake is van fysieke vervuiling door deze vorm van vandalisme, maar dat
dit ook in andere Leeuwarder wijken voorkomt. De totaalaanpak zoals in dit plan wordt
voorgesteld  heeft een algemeen karakter en is slechts voor een beperkt deel
toegeschreven op de situatie in de binnenstad. De succesvolle activiteiten kunnen
desgewenst dan ook worden uitgebreid naar de rest van Leeuwarden. De komende twee
jaar krijgt de binnenstad echter  prioriteit.

��� $DQSDN�RS�KRRIGOLMQHQ����VSRUHQ
Bij het integraal aanpakken van graffiti wordt gewerkt langs twee sporen. Het eerste
spoor dient te leiden naar een afname van het aantal ongewenste graffiti-uitingen in de
vorm van tags in de binnenstad. Het tweede spoor heeft als ‘bestemming’  het
stimuleren en reguleren van de artistieke waarden van graffiti oftewel de graffitikunst.
Beide sporen staan niet los van elkaar. Op bepaalde vlakken is sprake van een duidelijke
relatie. Zo kunnen taggers worden bewogen tot het zich uiten via de graffiti-kunst (zie
bovenste gedeelte voorkant notitie) kant in plaats van door het uitsluitend zetten van
herkenningstekens (zie onderste gedeelte voorkant notitie).

Onderstaand wordt in het kort weergeven welke vertrekpunten bij de totaalaanpak van
graffiti worden gehanteerd:
• de duur van het pilot-project wordt vastgesteld op 2 jaar en richt zich in deze

periode vooralsnog op de binnenstad. Het eerste half jaar van  2001 vinden de
voorbereidende werkzaamheden plaats. De daadwerkelijke uitvoering van het
project gebeurt in de resterende periode van 2001 en 2002;

• gezien de noodzaak tot (vrijwillige) medewerking van eigenaren en instellingen als
Halt en politie, is het van belang dat de gemeente de mogelijkheid heeft om middels
zogenaamde stimuleringsbijdragen voor experimenten/maatregelen de partners er
toe te bewegen het gewenste doel te bereiken;

• het structureel schoonhouden gebeurt in principe op kosten van de eigenaar;
• creatieve, serieuze en gestructureerde aandacht voor handhaving/repressief optre-

den is een essentiële  voorwaarde voor het slagen van het totale project;
• inzet van preventieve maatregelen die leiden tot ontmoediging van de daders, denk

bijvoorbeeld aan het consequent en snel schoonmaken van panden en objecten;
• een preventieve aanpak in de zin van het voorkomen dat jongeren zich in de

toekomst schuldig gaan maken aan het bekladden van muren e.d. middels aandacht
voor deze vorm van vandalisme op late basisschoolleeftijd;

• het stimuleren en reguleren van de artistieke waarden van de graffiti, dat wil zeggen
de graffitikunst, met inzet van het jongeren-/opbouwwerk;

• eind 2002 uitvoeren van een evaluatie waarna de succesvolle onderdelen van de
aanpak worden gebruikt voor een gemeentebrede benadering van de graffiti-
problematiek en worden voorgedragen voor structurele dekking in de jaren
daaropvolgend.

��� 2SERXZ
In hoofdstuk 2 wordt een weergave gegeven van de huidige stand van zaken, met
aandacht voor de  graffiti-aanpak op dit moment en de situatie in de binnenstad.
Hoofdstuk 3 geeft de strategische en operationele doelstellingen weer die in het kader
van het graffiti-project worden gehanteerd. In hoofdstuk 4 komen de uitgangspunten en
een aanzet tot maatregelen aan bod met betrekking tot het schoonmaken en overige
situationele aspecten. In hoofdstuk 5 wordt vervolgens ingegaan op de repressieve
aanpak van de daders van illegale graffiti-uitingen, evenals op het stimuleren en
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reguleren van de artistieke waarden van graffiti onder de noemer van de graffitikunst.
Hoofdstuk 6 richt zich op de gedupeerden van graffiti. De organisatorische
randvoorwaarden worden aan de orde gesteld in hoofdstuk 7. Een overzicht van de
maatregelen die in hoofdstuk 4 tot en met 7 zijn uitgewerkt, vindt u in hoofdstuk 8. En
tenslotte de financiën, deze worden geregeld in hoofdstuk 9.
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2 HUIDIGE STAND VAN ZAKEN

��� 'H�DDQSDN�RS�GLW�PRPHQW
De huidige aanpak van graffiti is erop gericht om jongeren die hiertoe de behoefte
hebben de mogelijkheid te bieden om op een beperkt aantal aangewezen plaatsen in de
stad op een kunstzinnige wijze graffiti aan te brengen.
Formeel bestaan in Leeuwarden momenteel twee gedoogzones voor “kunstzinnige”
graffitispuiters, te weten het fietstunneltje Dammelaan ter hoogte van de kinderboerderij
en de buitenmuren van de voormalige gemeentewerf aan de Apolloweg. In de
schriftelijk vastgelegde afspraken tussen de Stichting Jongerenwerk en de gemeente is
met betrekking tot deze twee locaties geen einddatum vastgesteld.  Voor de fietstunnel
Camminghaburen is de contractduur van drie jaar met de Delta op 1 juni 1998
afgelopen. De in 1995 door de schooljeugd aangebrachte schilderingen zijn nog vrijwel
ongeschonden. In de wijk Huizum-west loopt sinds kort een experiment met
verplaatsbare borden geschikt voor het aanbrengen van graffiti.

Er is een  bescheiden contract met de DSW afgesloten voor het verwijderen van
racistische en andersoortige aanstootgevende leuzen op gemeentelijke eigendommen
voor een bedrag van maximaal f 20.000,- op jaarbasis.

��� *UDIILWL�LQ�GH�ELQQHQVWDG
Het illegaal aanbrengen van kladwerk, ook wel graffiti genoemd, vormt al enige tijd een
inbreuk op het aanzicht en daarmee de schoonheid van de gemeente Leeuwarden in het
algemeen en de binnenstad in het bijzonder. Deze vorm van vandalisme draagt bij aan
een verloederd straatbeeld en heeft daardoor (in)direct negatieve gevolgen voor de
sociale veiligheid. In het wijksignaleringssysteem van 1999 komt naar voren dat 81%
van de bewoners van de binnenstad zich soms tot vaak ergert aan graffiti.

De DSW heeft eind 1999 de omvang en spreiding van graffiti in de binnenstad
geïnventariseerd. Hieruit is naar voren gekomen dat destijds op 731 locaties sprake was
van bekladding op zowel gemeentelijke als particuliere eigendommen. In totaal ging het
om zo’n 810 m² muur en daarnaast ongeveer 40 m² over te schilderen houtwerk. Naast
rolluiken, voorgevels en straatmeubilair zijn met name blinde zijmuren het doelwit van
het aanbrengen van zogenaamde “tags” (hand-/merktekens). Denk bijvoorbeeld aan de
Oude Lombardsteeg en de Haniasteeg. In de binnenstad zijn de meeste bekladde
objecten en gebouwen in handen van particulieren; slechts een gering aandeel valt onder
de verantwoordelijkheid van de gemeente.

De generatie spuiters die op dit moment met name de overlast veroorzaakt maakt deel
uit van de zogenaamde groep “taggers”. Zij streven ernaar in de graffiti-scène bekend-
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heid te verwerven door zo veel mogelijk in de anonimiteit plaatsen van parafen. Niet de
kwaliteit, maar kwantiteit staat hierbij centraal.
  
Onder de noemer ‘binnenstad nieuwe stad’ heeft de gemeente een groot aantal
maatregelen op het terrein van ruimtelijke ordening genomen met als doel het aanzicht
van het centrum nieuw elan te geven en daarmee aantrekkelijk te houden voor
ondernemers, bewoners en inwoners. In dit kader is het eveneens van belang dat het
illegaal aanbrengen van kladwerk in deze wijk tot een acceptabel niveau wordt
teruggebracht.  Onderstaand kaartje geeft weer welk gebied in verband met de graffiti-
aanpak  onder de binnenstad wordt verstaan.
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3 DOELSTELLINGEN

��� 6WUDWHJLVFKH�GRHOVWHOOLQJ
In het Meerjaren Ontwikkelings Programma staat in relatie tot het beheer van de
openbare ruimte de volgende strategische doelstelling omschreven:

³HHQ�VFKRQHUH�OHHIRPJHYLQJ�HQ�GDDUPHH�YHUKRJLQJ�YDQ�GH�RPJHYLQJVNZDOLWHLW�´

��� +RRIG��HQ�VXEGRHOHQ
Als hoofddoelstellingen worden gehanteerd:
• het verminderen van de omvang van graffiti-vandalisme in de binnenstad en op

termijn de andere wijken in Leeuwarden en hieraan gerelateerd het reduceren van
de schade die aan gemeentelijke en particuliere gebouwen, objecten, straatmeubilair
etc. wordt toegebracht;

• het stimuleren en reguleren van de artistieke waarden van graffiti (graffitikunst)
met inzet van het jongeren- en opbouwwerk;

• het voorkomen dat jongeren zich in de toekomst bezig gaan houden met het
ongewenst bekladden van panden en objecten.

De subdoelen zijn:
• het opzetten van een effectieve en efficiënte organisatiestructuur rondom de

bestrijding en preventie van kladvandalisme;
• het komen tot een gericht en adequaat repressief optreden, die onder andere tot

uitdrukking komt in een goede afstemming tussen gemeente, politie en justitie;
• het bereiken van bewustwording bij (potentiële) kladders van de negatieve effecten

van hun (toekomstig) handelen;
• het bevorderen van het verantwoordelijkheidsbesef van de eigenaar voor de

verwijdering van de ongewenste graffiti-uiting op zijn of haar bezit;
• het structureren van de gelden die indirect en direct te maken hebben met de

bestrijding van illegaal kladwerk.

��� 2SHUDWLRQHOH�GRHOVWHOOLQJHQ

����� $DQWDO�ORFDWLHV�HQ�RSSHUYODNWH
Indicator
Het aantal locaties, alsmede m² muur en m² over te schilderen houtwerk, waar illegaal
graffiti op is aangebracht.
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Nulmeting
Eind 1999 heeft de DSW de omvang en spreiding van graffiti in de binnenstad
geïnventariseerd. Hieruit is naar voren gekomen dat destijds op 731 locaties sprake was
van bekladding op zowel gemeentelijke als particuliere eigendommen. In totaal ging het
om zo’n 810 m² muur en daarnaast ongeveer 40 m² over te schilderen houtwerk.

Doelstelling
• Eind 2001 is de omvang van illegale graffiti met 30% gedaald. Concreet houdt dit

in dat wordt gestreefd om het aantal locaties waar sprake is van illegale graffiti
terug te brengen van 731 naar ongeveer 500. Als wordt gekeken naar de
oppervlakte dan gaat het om een daling van ongeveer 200 m² schoon te spuiten
muren dan wel over te schilderen houtwerk;

• Eind 2002 is de omvang van illegale graffiti met 50% gedaald. Dit laat de volgende
cijfers zien: 365 locaties  en 425 m².

����� (UJHUQLV�JUDIILWL
Indicator
Het percentage binnenstadbewoners dat zich soms tot vaak aan graffiti ergert.

Nulmeting
Uit gegevens van het wijksignaleringssysteem blijkt dat 81% van de binnenstad-
bewoners zich soms tot vaak ergert aan graffiti.

-DDUWDO 1RRLW 6RPV�WRW�YDDN Q�Y�W�
1994 44% 19% 37%
1995 27% 62% 11%
1997 18% 76% 6%
���� ��� ��� ��

Doelstelling
De volgende wijksignaleringsenquête wordt in november 2001 en 2003 weer uitgezet.
In 2001 wordt een eerste start gemaakt met de integrale aanpak van graffiti. Opgemerkt
dient te worden dat het daadwerkelijk uitvoeren van activiteiten en daarmee het komen
zichtbare resultaten enige aanlooptijd zal vergen.
• Eind 2001 is het aandeel bewoners van de binnenstad dat zich soms tot vaak ergert

aan graffiti gedaald naar 75%.
• Eind 2003 is het aandeel bewoners van de binnenstad dat zich soms tot vaak ergert

aan graffiti gedaald naar 60%.

����� 9RRUNRPHQ�JUDIILWLGDGHUV
Indicator
Het aandeel jongeren in groep 8 van de basisschool dat zich wel een schuldig maakt aan
het kladderen met verf of stiften op muren en/of gebouwen.

Nulmeting
Uit de jeugdmonitor voor de basisschool die in 1999 is gehouden blijkt dat 19,6% van
de jongeren in groep 8 zich wel eens schuldig maakt aan kladderen met verf of stiften
op muren en/of gebouwen.

*URHS�� *URHS�� *URHS��
2,8% 6,5% 19,6%
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Doelstelling
Onderzocht zal worden of de huidige voorlichtingsactiviteiten in voldoende mate en op
de juiste wijze ingaan op het probleem van graffiti. Vervolgens wordt bepaald of
aanpassing of uitbreiding noodzakelijk is. Aan de voorlichtingsactiviteiten zullen
doelstellingen worden verbonden. Resultaat kan alleen worden verwacht op de scholen
waar expliciet aandacht wordt gegeven aan het onderwerp.
Daarnaast zal in de volgende jeugdmonitor die wordt uitgevoerd onder jongeren in de
leeftijd van 12 tot en met 17 jaar een specifieke vraag over graffitispuiten worden
opgenomen.
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4 SCHOONMAKEN EN ANDERE SITUATIEGERICHTE MAATREGELEN

��� 6FKRRQPDNHQ

����� 9RRUDI
Het structureel en consequent schoonmaken/–houden van gebouwen en objecten van
illegaal kladwerk is essentieel als het gaat om het terugdringen van deze vorm van
criminaliteit. Andere gemeenten hebben ervaren dat deze werkwijze tot ontmoediging
van de daders leidt. Dit wordt ook bevestigd door bedrijven die objecten exploiteren als
reclame-informatiezuilen, trafo’s, verdeelkasten, bushalten en telefooncellen. Op dit
moment wordt graffiti slechts op ad-hoc basis verwijderd door de DSW. Onderzoek
heeft overigens aangetoond dat graffiti de duurste vorm van vandalisme is, aangezien de
schoonmaakkosten voor de professionele verwijdering hiervan relatief hoog zijn.
Bovendien kunnen graffiti-schoonmaakmiddelen metsel/voegwerk van gebouwen,
alsmede het verfwerk van straatmeubilair aantasten.

Uit diverse inventarisaties blijkt dat 90% van de graffiti-uitingen zich voordoet op
bebouwing dat niet in eigendom van de gemeente Leeuwarden is. Graffiti komt met
name voor op  trafo’s, electriciteitskasten, kabelkasten, winkels en bedrijven, woningen
van woningbouwcorporaties,  particuliere eigenaren en andere verhuurders, winkels en
bedrijven, scholen voor basis- en voortgezet onderwijs, straatmeubilair, bruggen,
viaducten en kunstobjecten.

����� 2SGUDFKWJHYHUVFKDS��YHUDQWZRRUGHOLMNKHLG�HQ�UHJHOJHYLQJ
De gemeente kan geen opdrachtgever zijn voor het weghalen van graffiti-uitingen op
gebouwen en bouwwerken die niet tot haar eigendom behoren. Bij het ontstaan van
schade is de gemeente als opdrachtgever namelijk aansprakelijk voor de geleden schade.
Uitgangspunt in geval van schoonmaakwerkzaamheden is dan ook dat de eigenaar van
een pand, object of bouwwerk formeel de opdracht dient te verstrekken om de graffiti-
uiting(en) te verwijderen.

Artikel 19 van de Woningwet biedt geen solide en werkbare basis voor het aanschrijven
van eigenaren om aangebrachte graffiti-uitingen te verwijderen. Het is zeer moeizaam
om aan te tonen en te bepalen dat de aanwezigheid van graffiti op een bepaald
bouwwerk/pand in strijd is met de redelijke eisen van welstand. Vrijwillige
medewerking van de eigenaren is derhalve een vereiste.

Er wordt op voorhand niet aangegeven of, en zo ja, hoeveel de gemeente bijdraagt in de
schoonmaakkosten van derden. Gewerkt wordt met een  zogenaamd stimuleringsbudget,
waaruit bijdragen kunnen worden betaald om de gewenste activiteiten van de grond te
krijgen. Een mogelijke bijdrage zou kunnen bestaan uit een tegemoetkoming in de



,QWHJUDOH�DDQSDN�JUDIILWL��WXVVHQ�NODGGHQ�HQ�NXQVW

15

schoonmaakkosten. Op voorhand is echter niet aan te geven of dit ook daadwerkelijk
noodzakelijk is om te komen tot voortdurende aandacht voor het schoonmaken en -
houden. De praktijk dient dit uit te wijzen.

Om zicht te krijgen op de gewenste aanpak als het gaat om schoonmaken wordt een
kwalitatief onderzoek (interviews en enquêtes) uitgevoerd, waarbij de eigenaren van de
objecten en panden nadrukkelijke input leveren. Aan de hand van de uitkomsten van het
onderzoek wordt bekeken of de eigenaren een contract kunnen en willen afsluiten met
een bedrijf of instelling waarmee ‘grootverbruikersprijsafspraken’  worden gemaakt. De
gemeente is bereid om hier een bemiddelende rol in te spelen. Indien de eigenaar geen
abonnement wenst af te sluiten, blijft de eigenaar vrij om zelf schoon te maken of een
ander bedrijf in te huren. De verantwoordelijkheid voor het schoonmaken wordt
overigens nadrukkelijk bij de eigenaar neergelegd.

��� $QGHUH�VLWXDWLHJHULFKWH�PDDWUHJHOHQ

����� 9RRUDI
Het structureel schoonmaken van illegaal kladwerk is één van de situationele
maatregelen die een bijdrage levert aan het terugdringen graffiti. Daarnaast kan gedacht
worden aan:
1 de aanwezigheid van geschikte objecten verkleinen;
2 de omgeving zodanig aanpassen dat het uitoefenen van (natuurlijke) controle

vergemakkelijkt althans niet belemmerd wordt.

Sommige van deze maatregelen zijn relatief eenvoudig en goedkoop uit te voeren. De
maatregelen worden in samenwerking met de betrokken partijen verder uitgewerkt. Het
gaat hierbij om het leveren van maatwerk. Exact aangeven welke aanpassingen, waar en
op welke manier worden gerealiseerd is nog niet mogelijk. Dit krijgt gaandeweg het
proces zijn beslag. Wel worden in de volgende subparagrafen enkele opties benoemd.

������ $DQZH]LJKHLG�JHVFKLNWH�REMHFWHQ�YHUNOHLQHQ
Bij het inventariseren en verwijderen van graffiti dient extra aandacht te worden besteed
aan de locaties waar dit naar verhouding veel(vuldig) voorkomt. In dit opzicht kan
onder andere gedacht worden aan:
• het aanbrengen van een coatinglaag, waardoor het reinigen wordt vergemakkelijkt;
• het ‘legaal’ kunstzinnig aanbrengen van schilderingen en decoraties (door

jongeren) variërend van omheiningen bij bouwprojecten  tot verplaatsbare graffiti-
borden;

• het afschermen door beplanting;
• het verminderen van objecten waarop gespoten kan worden;
• het adopteren van bepaalde locaties in de Binnenstad door een derde partij die in

ruil voor bijvoorbeeld het gratis plaatsen van afficheborden de locatie schoon van
graffiti houdt. Met name stegen waar veel mensen doorheen lopen lenen zich hier
goed voor.

Daarnaast is het van belang dat bij verbouw, renovatie, herinrichting in een graffiti-
gevoelige omgeving rekening wordt gehouden met de materiaalkeuze. In relatie hiertoe
wordt verwezen naar de nog te ontwikkelen toetslijst veiligheid zoals opgenomen in de
kadernota Integraal Veiligheidsbeleid 2000-2004. Specifieke aandacht behoeft het
straatmeubilair. Voor verkeersborden is bijvoorbeeld een speciaal anti-graffitivlies in de
handel.

Het huidige rolluikenbeleid wordt tegen het licht gehouden vanuit (ondermeer) het
oogpunt van het voorkomen dat vandalen graffiti op rolluiken aanbrengen en het
vergemakkelijken van het verwijderen van aangebrachte graffiti. Als onderdeel van dit
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beleid kan bijvoorbeeld een verbod voor gesloten metalen rolluiken worden
opgenomen. Door uitsluitend metalen rolhekken te accepteren die een lichtdoorlatend of
opengewerkt oppervlak van een bepaald percentage hebben, evenals doorzichtige
rolpanelen van kunststof, wordt het aanbrengen van graffiti minder aantrekkelijk en
wordt het verwijderen vergemakkelijkt. Voorschriften omtrent rolluiken kunnen in de
Bouwverordening worden opgenomen.

������ 9HUJHPDNNHOLMNHQ�VRFLDOH�FRQWUROH
Graffiteurs hebben een voorkeur voor plekken die op bepaalde momenten door veel
mensen worden gezien en waar op andere momenten weinig controle op wordt
uitgeoefend. Vanuit deze achtergrond verdient het aanbeveling ervoor te zorgen dat er
zo min mogelijk plekken zijn waar graffiteurs de indruk krijgen dat zij er (op bepaalde
tijdstippen) hun gang kunnen gaan. Dit is bijvoorbeeld mogelijk door het aanbrengen
van goede verlichting. Op plaatsen waar herhaaldelijk graffiti wordt aangebracht kan
ook worden gekozen voor het invoeren van een meer structurele vorm van controle
middels de inzet van bijvoorbeeld stadswachten of andere toezichthouders.
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5 DADERGERICHTE MAATREGELEN

���� 9RRUDI
De dadergerichte activiteiten richten zich op:
1. het voorkomen dat kinderen en jongeren zich met graffiti gaan bezig houden door

het aanbieden van preventieve (voorlichtings)activiteiten op de basisschool en het
voortgezet onderwijs;

2. het reguleren van de artistieke waarden van graffiti;
3. het intensief opsporen en vervolgen van daders die illegaal graffiti aanbrengen, de

zogenaamde taggers.

��� ,HWV�RYHU�GH�GRHOJURHS
Graffiti-schrijvers kunnen globaal in vier categorieën worden ingedeeld, te weten:
• de kunstenaars. Kenmerkend voor deze groep is dat:
- de ‘piece’ mooi moet zijn en artistiek verantwoord;
- het maken hiervan tijd kost;
- het gaat om zogenaamde publieksspuiters;
- zij zich in hun bezigheid willen ontwikkelingen.
• de taggers. Het verwerven van bekendheid is van belang, evenals het aantal tags dat

wordt gezet en de locatie hiervan;
• de rebellen. Het betreft hier mensen die zich tegen bepaalde zaken af willen zetten

of iets kenbaar willen maken. Dit uit zich bijvoorbeeld in een kreet als ‘Jezus leeft’;
• de vandalen. Deze groep heeft niet als beweegreden iets (moois) te laten zien, maar

bekladt en kliedert uitsluitend uit baldadigheid.

De volgende beweegredenen kunnen een rol spelen binnen de graffitiscène:
• bekendheid. Waardering en erkenning binnen in eerste instantie de ‘eigen’ groep is

belangrijk.
• een deel van de graffitischrijvers heeft een artistieke pretentie met het werk. ‘I am

the artist’.
• ook geeft het plaatsen van graffiti in een bepaald gebied/stad, in de zin van het

afbakenen van een territorium,  een gevoel van macht. Dit fenomeen is ook in
Leeuwarden gaande;

• tenslotte is graffiti voor een aantal een vorm van rebellie. Spanning, sensatie, actie,
een droom waarmakend, komen terug in de illegale graffiti.

Naar schatting bestaat de groep ‘schrijvers’ afkomstig uit Leeuwarden uit ongeveer 40
jongeren/jong volwassenen van grotendeels het mannelijke geslacht . Daarnaast komt
het incidenteel voor dat personen van buiten Leeuwarden panden en objecten komen
bekladden .
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In de hoogste klassen van de basisschool is een beperkte groep kinderen die zich
schuldig maakt aan het kladderen en stiften. Meestal begint het ‘schrijven’ echter in de
eerste en tweede groep van het voortgezet onderwijs (12/13 jaar).

��� 3UHYHQWLHYH��YRRUOLFKWLQJV�DFWLYLWHLWHQ�RS�VFKROHQ

����� +XLGLJH�LQLWLDWLHYHQ
De politie verzorgt onder de naam ‘Nee echt niet’ lessen op de basisschool die mede als
onderwerp vandalisme hebben. Het Halt-bureau geeft aan kinderen in de
basisschoolleeftijd voorlichting omtrent vandalisme met als titel “Laten we het mooi
houden”. Ook in het voortgezet onderwijs geeft deze instantie voorlichting omtrent dit
onderwerp. Op initiatief van ARRIVA worden voorlichtingsactiviteiten uitgevoerd
onder de naam “Help het vandalisme afbreken”. Hierbij brengt een ‘vandalismebus’ aan
diverse scholen een bezoek. Kortom diverse initiatieven richten zich reeds op
vandalisme in het algemeen en in sommige gevallen graffiti in het bijzonder. In
hoeverre deze initiatieven effectief zijn is niet bekend.

����� *HSODQGH�DFWLYLWHLWHQ
In 2001 vindt een evaluatie plaats naar de doeltreffendheid van de voorlichtings-
activiteiten die thans binnen zowel het basis- als voortgezet onderwijs worden verzorgd.
Op basis van de uitkomsten van deze evaluatie wordt onder meer bekeken of, en zo ja,
welke (accent)verschuivingen gewenst zijn.
Als uitgangspunt geldt dat activiteiten met als onderwerp graffiti expliciet aandacht
krijgen in groep 7 en 8 van het basisonderwijs, evenals groep 1 en 2 van het voortgezet
onderwijs.

����� 5DQGYRRUZDDUGHQ
Een op vandalisme gericht schoolproject is overigens alleen zinvol indien:
• uit de analyse blijkt dat zich onder de jongeren op die school  (potentiële) daders

bevinden;
• de voorlichting is ingekaderd in een scala van andere, op graffiti gerichte,

maatregelen;
• ook de opvoeders van de leerlingen buiten de school (ouders, vriendengroepen,

buurtbewoners etc.) zoveel mogelijk bij het project worden betrokken.
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��� 6WLPXOHUHQ�HQ�UHJXOHUHQ�YDQ�JUDIILWLNXQVW��HHQ�DFWLYLWHLWHQSURJUDPPD�RS��
�PDDW

����� .XQVW�YHUVXV�NODGGHQ�
Zoals in de inleiding reeds staat vermeld is aan een externe partij gevraagd om als
onderdeel van de totaalaanpak van graffiti een deelproject voor te bereiden dat zich richt
op het ontwikkelen en in banen leiden van de positieve aspecten van graffiti.
Het doel van dit deelproject is om jongeren en jong volwassenen die zich bezig houden
met het illegaal spuiten van graffiti in de vorm van tags ertoe te bewegen zich niet
langer met deze vorm van vandalisme bezig te houden. Dit door diegene die zich
(verder) willen ontwikkelen in de graffitikunst hiertoe de mogelijkheid te bieden.
Met nadruk dient te worden aangegeven dat het naar alle waarschijnlijkheid slechts voor
een beperkte deel zal lukken om wildschrijvers en/of –spuiters met hun activiteiten te
laten stoppen door ze te interesseren in en te stimuleren tot een meer kunstzinnige vorm
van graffiti. Met andere woorden de vooronderstelling dat het graffitiprobleem zal
worden opgelost door een regulering van de artistieke waarden van graffiti is onjuist.
Dit is, in het licht van de aanpak van het graffitiprobleem, alleen zinvol in combinatie
met een streng repressieve benadering van de daders en consequent schoonmaken van
panden en objecten.
Tegenstrijdig is dat de ‘romantiek’ van het spuiten voor een deel juist berust op de
illegaliteit. Het risico om door de politie te worden gepakt en het idee slim genoeg te
zijn om uit handen van deze autoriteit te blijven, geeft een bepaalde adrenaline-
kick/spanning.

����� 0DDWUHJHOHQ
Onderzoek
Eén van de eerste stappen in het proces is het samen met direct betrokkenen, waaronder
de jongeren zelf, onderzoeken en vervolgens bepalen op welke wijze evenwicht kan
worden verkregen tussen het stimuleren van de graffitikunst en het reduceren van
ongewenste graffiti-uitingen.
De groep “graffitidaders” wordt nader in beeld gebracht, waarbij een onderscheid wordt
gemaakt tussen graffitikunstenaars en de graffitikliederaars,  Tevens wordt inzicht
gegeven in de plaatsen, tijdstippen en omstandigheden waaronder relatief vaak graffiti
wordt gespoten, evenals de beweegredenen/motieven van de taggers om vernielingen
aan te brengen. Tenslotte is meer gedetailleerde kennis nodig over de wijze waarop
‘taggers’ het meest effectief van het illegaal graffiti-spuiten kunnen worden afgehouden.
De anonimiteit van de ‘beoefenaars’ blijft in het onderzoek uiteraard gewaarborgd.

Legale plaatsen creëren
Een volgende stap is het inventariseren van de locaties die mogelijk in aanmerking
komen voor het (in opdracht) legaal aanbrengen van graffitikunst. Te denken valt aan:
• bouwafscheidingen bij bouwprojecten;
• verplaatsbare graffitiwanden zoals in Huizum-West;
• saaie, grijze muren, bijvoorbeeld van slooppanden of betonhokken;
• onderkant van bruggen;
• reeds bestaande gedoogmuren, waarbij verlenging/aanpassing van afspraken

plaatsvindt;

De genoemde voorzieningen mogen in ieder geval niet leiden tot een toename van
overlast voor omwonenden of tot een toename van graffitispuiters van buiten de
gemeente. Teneinde dit te voorkomen geldt ondermeer het principe van kennen en
gekend worden.
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Middels poster, flyers, berichten in de Huis aan Huis e.d. worden de legale plaatsen
bekend gemaakt. De voorlichting kan worden gecombineerd met informatie over de
consequenties van het illegaal  schrijven.

Degene die op artistiek vlak blijken uit te blinken, kunnen worden ingeschakeld voor
commerciële doeleinden, zoals het versieren van bedrijfsauto’s, rolluiken, wanden,
deuren etc. Het is goed denkbaar dat de ‘echte’ specialisten hun vaardigheden
beroepsmatig gaan toepassen.

Opleiding
Om jongeren en jong volwassenen te interesseren voor de graffitikunst en/of de
mogelijkheid te bieden zich hierin (verder) te ontwikkelen, is naast het aanbieden van
plaatsen om ‘pieces’ te tonen, het aanbieden van een graffiti-cursus een optie. Dit in
samenwerking met bekende en gerespecteerde kunstenaars.

Graffiti en cultuur
Kunst is cultuur en graffiti kan kunst zijn. Derhalve zal deze uitingsvorm een plaats
moeten krijgen binnen het cultuurbeleid van de gemeente Leeuwarden.

���� 2SVSRULQJ�HQ�YHUYROJLQJ

����� 9RRUDI
De korpschef van politie heeft aangegeven niet extra te willen investeren in de aanpak
van graffiti. Dit houdt in dat de werkzaamheden die zich richten op het opsporen van
daders zo veel als mogelijk binnen de reguliere taken dienen te vallen. Dit vergt een
creatieve insteek van de verschillende partners.

Inmiddels is een werkgroep ‘dadergerichte aanpak graffiti’  opgericht, bestaande uit
politie, Halt, OM en een vertegenwoordiger van de stadswachten,  die deze opdracht op
zich heeft genomen. Zoals het nu lijkt is het redelijk tot goed mogelijk om door
accentverschuivingen binnen de reguliere werkzaamheden en het creëren van de juiste
(technische) randvoorwaarden, te komen tot een vruchtbare inzet.

De repressieve aanpak van daders is meer concreet uitgewerkt dan de overige aspecten.
De werkgroep ‘dadergerichte aanpak graffiti’ is hierin een stapje verder. Met nadruk
wordt aangegeven dat dit echter niet betekent dat andere terreinen in de praktijk minder
aandacht krijgen.

����� .ZDQWLWDWLHI�RQGHU]RHN
Voor het uitvoeren van een kwantitatief onderzoek wordt gebruik gemaakt van het
registratiesysteem van de politie. Op basis van de in dit systeem ingevoerde gegevens
wordt in beeld gebracht wanneer (op welke dagen en op welke tijdstippen) en op welke
plaatsen het spuiten van graffiti het meest plaatsvindt.

����� 5HJLVWUDWLHV\VWHHP
Teneinde te kunnen bepalen welk registratiesysteem voor graffiti het meest
gebruiksvriendelijk is en het beste aansluit op de situatie in Leeuwarden, worden in een
eerste fase bij andere gemeenten ervaringen gepeild en informatie opgevraagd.
Vervolgens vindt de aanschaf en installatie plaats van het registratiesysteem. Hierin
kunnen gegevens worden opgenomen ten aanzien van onder meer: categorie graffiti
(tag, piece, incidenteel), tag-naam of inhoudelijke boodschap, lokatie, soort object,
tijdstip van constatering, gedupeerde en verdachte/dader.

Het registratiesysteem wordt ondergebracht bij Politie Midden Friesland. Invoeren van
gegevens geschiedt bij het crime-team door een vaste groep personen bestaande uit 3 à 4
stadswachten/surveillanten. Het gedegen opleiden van de beheerders en gebruikers van
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het systeem in de vorm van het organiseren van cursussen neemt een belangrijke plaats
in.

����� ,Q�EHHOG�EUHQJHQ�JUDIILWL�XLWLQJHQ
De stadswachten die specifiek zijn aangewezen voor het vullen en bijhouden van het
registratiesysteem zetten alle graffiti-uitingen in de binnenstad op de foto en voeren
deze inclusief gegevens over locatie, eigenaar pand/object etc. in het systeem in. De
eigenaren van de panden en objecten waarop graffiti is geconstateerd door de stads-
wachten krijgen vervolgens een aangifteformulier overhandigd met een begeleidende
brief waarin wordt verzocht om aangifte te doen. De aangifteformulieren worden binnen
een bepaalde tijd opgehaald door de stadswachten of kunnen middels een
antwoordenveloppe worden teruggestuurd. Het invoeren van de aangiften geschiedt
door surveillanten en/of medewerkers van de publieksopvang.

Het betreft hier een eerste inventarisatie van de aangebrachte graffiti-uitingen
(nulmeting). De schoonmaakwerkzaamheden dienen in principe pas te beginnen op het
moment dat een foto is genomen en de eigenaar aangifte heeft gedaan. Dit in verband
met het vergemakkelijken van de opsporing, vervolging en direct hiermee verbonden
het verhalen van de schade op de dader. Duidelijk moet zijn in welke periode het feit is
gepleegd. Dit kan worden vastgesteld door na te gaan wanneer een pand of object voor
het laatst is schoongemaakt.

����� 2SVSRULQJ
Op basis van kwalitatieve (interviews) en kwantitatieve (registratiesysteem) informatie
wordt serieus en gestructureerd aandacht besteed aan het opsporen van graffiteurs. Con-
creet houdt dit onder meer het volgende in:

• schoolagenten besteden in hun dagelijkse werkzaamheden specifiek aandacht
aan het in beeld brengen van en (laten) verhoren van mogelijke daders;

• het surveilleren/toezicht houden op plaatsen en tijdstippen waar de kans relatief
groot is dat graffiti wordt gespoten (bijvoorbeeld in het weekend, tijdens de
uitgaansuren, in steegjes in de binnenstad);

Bij het oppakken van verdachten vindt intensief verhoor plaats, waarbij gebruik wordt
gemaakt van  de informatie uit het registratiesysteem. Hierdoor kunnen dwarsverbanden
worden gelegd tussen de verschillende graffiti-uitingen. Daarnaast is het van belang om
in te spelen op de wetenswaardigheid dat veel graffiteurs elkaar via een informeel
netwerk kennen. Door dit principe kan bij de opsporing gebruik worden gemaakt van de
zogenaamde sneeuwbalmethode. Knelpunt hierbij is wel dat binnen de graffitiscène de
regel geldt dat je mede-spuiters niet verraad.

����� 9HUYROJHQ�VWUDIIHQ�YDQ�JUDIILWLGDGHUV
Bij graffitibestrijding wordt in principe de SPOED-procedure toegepast (lik-op-stuk
methode). Dit houdt in dat op het moment dat sprake is van een ‘zaak’ de jongere direct
een datum meekrijgt waarop hij/zij zich tot de jeugdofficier moet wenden (justitiële
afhandeling). Dit geldt uitsluitend in de gevallen waarbij geen doorverwijzing naar Halt
plaatsvindt. De algemene criteria voor een Halt-afdoening zijn dat het moet gaan om
een jongere in de leeftijd van 12 tot 18 jaar en een bewijsbare zaak. Daarnaast dient
sprake te zijn van vrijwillige medewerking, mag een jongere niet al 2x eerder of recent
zijn doorverwezen en geldt een maximaal schadebedrag van f 1.500,-. Bij een afdoening
via Halt is het vertrekpunt dat de jongere werkzaamheden verricht die in directe relatie
staan met het gepleegde feit. In geval van graffiti is dit bij voorkeur het onder
professionele begeleiding en met toestemming van de eigenaar schoonmaken van de
objecten en panden die beklad zijn.

Ook 12-minners die zich schuldig hebben gemaakt aan vandalisme kunnen bij Halt
terecht komen in het kader van ‘Stop reactie’. Dit betreft een pedagogische handreiking
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naar ouders die gericht is op het aangeven van normen en waarden, onder voorwaarde
van vrijwillige medewerking.

Als het gaat om een dader ouder dan 17 jaar, dan vindt in principe strafrechtelijke
vervolging plaats, tenzij een schikking wordt getroffen waarmee de strafvervolging als
het ware wordt ‘afgekocht’.

����� -XULGLVFKH�UDQGYRRUZDDUGHQ
APV
Bij de opsporing en vervolging van de graffiti-vandalen is het van belang dat de
juridische voorwaarden zo optimaal mogelijk zijn. In de APV zijn onder afdeling 4
artikel 2.4.2 en 2.4.3 bepalingen opgenomen omtrent plakken en kladden en vervoer van
plakgereedschap. Via deze artikelen kan niet alleen worden opgetreden tegen het
daadwerkelijk plegen van graffiti, maar ook tegen het vervoeren of bij zich hebben van
verfspuitbussen en dergelijke (met het kennelijke doel graffiti te plegen). Hierdoor
wordt het in beslag nemen van deze bussen mogelijk gemaakt.

Wetsartikelen
Voor de meer notoire graffiteurs kan men overwegen of een aanhouding op grond van
artikel 141, 350 en/of 352 van het Wetboek van Strafrecht op zijn plaats is. Hieromtrent
dienen afspraken met de Officier van Justitie te worden gemaakt. Daarnaast kunnen
eigenaren van gebouwen/objecten zich voegen in de strafzaak voor het verhalen van de
schade op grond van de Wet Terwee. Ook kan de eigenaar altijd de dader aansprakelijk
stellen via de onrechtmatige daad van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 19 van de Woningwet geeft aan dat wanneer het uiterlijk van een bouwwerk in
ernstige mate strijdig is met de redelijke eisen van welstand aanschrijving door het
college van Burgemeester en Wethouders plaats kan vinden.  Bij de daadwerkelijke
toepassing biedt deze regelgeving echter geen steekhoudende basis voor het
aanschrijven van eigenaren om de graffiti uiting te laten verwijderen.
Het is namelijk zeer moeilijk aan te tonen dat door de aanwezigheid van graffiti op een
bepaald  bouwwerk, het uiterlijk hiervan in ernstige mate strijdig is met redelijke eisen
van welstand.
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6 MAATREGELEN GERICHT OP DE GEDUPEERDEN

��� 9RRUDI
Onderstaand worden maatregelen genoemd die een relatie hebben met de gedupeerden
van graffiti
1. het bemoeilijken van de mogelijkheid om verfspuitbussen via (winkel)diefstal te

verkrijgen;
2. het stimuleren van het doen van aangifte door eigenaren van bekladde panden en

objecten;
3. het stimuleren van civielrechtelijk en indien mogelijk strafrechtelijk verhalen van

de schade op de daders van graffiti (of op hun ouders).

��� 7HJHQJDDQ�GLHIVWDO�YHUIVSXLWEXVVHQ
Uit onderzoek blijkt dat de spuitbussen die graffiteurs gebruiken vaak door diefstal zijn
bemachtigd. Voor de hand liggende oplossingen hiervoor als een algeheel
verkoopverbod van spuitbussen aan minderjarigen en het voorschrijven van regels
omtrent de verkoop van dit artikel, bijvoorbeeld in afgesloten vitrines, zijn om
verschillend (juridische) redenen niet haalbaar. Overleg met winkeliersverenigingen met
als doel om op vrijwillige basis tot een oplossing te komen, is dan ook eerder
aanbevelingswaardig.

��� 6WLPXOHUHQ�YDQ�KHW�GRHQ�YDQ�DDQJLIWH
Bij het stimuleren van eigenaren waarvan een pand en/of object is beklad met graffiti tot
het doen van aangifte geldt een aantal randvoorwaarden. Ten eerste moet het bekend
zijn dat de gemeente in samenwerking met onder meer de politie bezig is met een
intensieve aanpak van graffiti en dat het hierbij noodzakelijk is dat gedupeerden
aangifte doen. Tevens dient kenbaar te worden gemaakt wat er met de aangifte wordt
gedaan, in de vorm van voorlichting vooraf en terugkoppeling achteraf. Van belang is
dat de “het heeft toch geen nut-gedachte” wordt doorbroken.

Ten tweede moet het voor de gedupeerde makkelijk zijn om aangifte te doen. Dit
geschiedt  door:
• standaard aangifte-formulieren die van te voren worden verspreid met de mogelijk-

heid deze per post of fax terug te sturen;
• standaard-formulieren op verzoek toe te zenden met de mogelijkheid deze per post

of fax terug ter sturen;
• stadswachten aangifteformulieren te laten uitdelen op het moment dat zij graffiti

constateren waar nog geen aangifte van is gedaan en deze formulieren persoonlijk
weer op te halen dan wel per post terug te laten sturen,

• te onderzoeken of het doen van aangifte via de e-mail/internet (op termijn)
mogelijk is.
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Tenslotte is het belangrijk om zichtbare resultaten te boeken, dat wil zeggen dat voor
zover mogelijk wordt voorkomen dat panden en objecten opnieuw worden beklad nadat
deze zijn schoongemaakt door een intensieve benadering van de daders..

��� 6WLPXOHUHQ�YDQ�VFKDGHYHUKDDO

����� &LYLHOUHFKWHOLMN
Om over te gaan tot vervolging is het noodzakelijk dat een eigenaar van een pand of
object waarop illegaal graffiti-uitingen zijn geplaatst, hiervan aangifte doet. In de vorige
paragraaf is reeds aan de orde geweest op welke wijze de gemeente dit in samenwerking
met de politie wil bewerkstelligen. Op het moment dat aangifte wordt gedaan, kan de
betreffende eigenaar aangeven dat hij of zij de schade op de dader wil verhalen. Als de
politie een verdachte oppakt dan wordt geprobeerd om met behulp van de gegevens uit
het registratiesysteem voldoende bewijslast te verzamelen en te komen tot een “zaak”.

Een probleem dat zich bij het verhalen van de schade door de eigenaar, of namens deze
de verzekeringsmaatschappij, voordoet is dat op een bepaald pand of object vaak
graffiti-uitingen zijn geplaatst door verschillende daders en dat daders vaak hun tags
achterlaten op verschillende panden en objecten. Winst in efficiëntie en effectiviteit kan
worden behaald door namens een groep gedupeerden verhaal te halen. De eigenaren
zullen namelijk, vanwege de rompslomp, niet snel geneigd zijn om dit op individuele
titel te doen.

Een mogelijkheid is dat de gedupeerde het verhaalsrecht overdraagt aan de gemeente en
dat zij vervolgens de werkwijze van het collectief verhalen toepast.   In theorie is een
dergelijke constructie gelegitimeerd op basis van artikel 3:93 van het Nieuw Burgerlijk
Wetboek. Dit artikel regelt de cessie, d.w.z. het overdragen van vorderingen/het
verhaalsrecht. In de praktijk is het echter zo dat verzekeraars subrogatie vaak in hun
polissen regelen en hiermee het recht hebben om namens de gedupeerde de schade te
verhalen. In dat geval is een eigenaar niet langer gerechtigd om zelf verhaal te halen.

Degenen die goed verzekerd zijn hebben de mogelijkheid van cederen overigens over
het algemeen niet nodig.  Daarnaast dient goed in het oog te worden gehouden dat de
gemeente op juridisch vlak extra werk krijgt wanneer zaken voor de rechter worden
gebracht. Een belangrijke vraag in het licht van het afstoten van taken en het laten van
de verantwoordelijkheid daar waar deze hoort, is of de gemeente deze taak wel op zich
dient te nemen. In relatie hiermee kan onder meer gedacht worden aan het aangaan van
een contract met een incassobureau die het invorderen op zich neemt, waarbij de
gemeente als opdrachtgever fungeert.

Met deze vraag en optie in het achterhoofd ontwikkelt de gemeente (sector JVZ) de
komende periode een werkbare en praktische methode om de graffitidaders (of hun
ouders) de aangebrachte schade te laten bekostigen.

����� 6WUDIUHFKWHOLMN
Naast de civielrechtelijke weg kan ook de weg van het strafrecht worden bewandeld.
Betrokken dienen zich in dat geval aan de hand van artikel 51a Sv e.v. te melden bij de
Officier van Justitie. Deze kan de zaak vervolgens voegen tijdens de strafzitting. Als het
gaat om een bedrag boven de f  10.000,- dient de gedupeerde zich overigens te laten
bijstaan door een advocaat. Daarnaast moet het gaan om (rechts)personen die
rechtstreeks schade hebben geleden. Cederen kan in dit geval dus niet. Het Openbaar
Ministerie heeft aangegeven dat bij minderjarigen de Jeugdofficier slechts sporadisch
een straf zal opleggen waarbij de schade in geld aan de gedupeerde(n) moet worden
terugbetaald (door de ouders). Indien hier wel voor wordt gekozen geldt als voorwaarde
dat het schadebedrag duidelijk en relatief bekeken niet te hoog is.
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Naast het voegen van een zaak tijdens de strafzitting zijn er ook nog andere
mogelijkheden. Als het een minderjarige betreft die is doorverwezen naar Halt dan kan
de strafafdoening bestaan uit het terugbetalen van de schade aan de gedupeerde,
eventueel in combinatie met een werkstraf. Daarnaast heeft justitie een afdeling
Slachtofferzaken die zich bezig houdt met schadebemiddeling. Wanneer de dader kiest
voor het betalen van (een deel van) de schade, dan kan rechtsvervolging (gedeeltelijk)
uitblijven.
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7 ORGANISATIE

��� (HQ�FHQWUDDO�PHOGSXQW
Bij de politie wordt een centraal meldpunt gesitueerd waar personen en instanties die de
dupe zijn geworden van graffiti melding/aangifte kunnen doen van dit feit. Reden voor
het kiezen van juist deze locatie is de aanwezigheid van het registratiesysteem aldaar en
de noodzaak tot het doen van aangifte van graffiti op het politieburo. Op het moment dat
de melding/aangifte binnenkomt wordt direct overgaan tot het maken van een foto en
invoering in het systeem.

De gemeente, het schoonmaakbedrijf dat zorgdraagt voor het snel-herstel en eventuele
overige relevante betrokkenen krijgen een standaardformulier met daarin de informatie
die zij nodig hebben voor het uitvoeren van vervolgacties.

��� (HQ�JHGHHOGH�YHUDQWZRRUGHOLMNKHLG
Voor het daadwerkelijk slagen van de uitvoering van de maatregelen die in deze nota
zijn genoemd is het noodzakelijk dat bij zowel de gemeente als de regiopolitie vaste
aanspreekpunten komen. Deze hebben op hoofdlijnen de volgende functies:
• zorgdragen voor de uitvoering van de vastgestelde maatregelen, evenals het

coördineren en bewaken van de voortgang hiervan;
• aanspreekpunt voor de diverse instanties zoals de politie, bureau Halt,

woningcorporaties, bedrijven en gemeentelijk diensten.

Ten aanzien van de voorgestelde totaalaanpak van graffiti vervult de sector BOR de rol
van regisseur in zowel de beleidsvorming als de uitvoering. Daarbij wordt deze sector
nauw ondersteunt door de in relatie tot dit onderwerp in het leven geroepen
overlegvormen en dan met name de projectgroep “graffiti”. Tevens wordt, indien
noodzakelijk, een beroep gedaan op de kennis, vaardigheden en contacten van leden van
de regiegroep, het stadsdeelteam en het centrummanagement voor de binnenstad. Voor
het ontwikkelen van een repressieve dadergerichte aanpak in samenwerking met politie,
OM en Halt, ligt het hoofdaccent bij de sector Juridische- en veiligheidszaken. De
sector Sacu is eerste aanspreekpunt als het gaat om het deelproject dat in het kader van
Jeugd en Veiligheid is uitgezet.
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8 ACTIVITEITEN OP EEN RIJTJE

��� +HW�NRPHQ�WRW�PDDWUHJHOHQ��HHQ�ORSHQG�SURFHV
Het is de bedoeling dat de komende twee jaar samen met betrokken partners zoals
eigenaren van panden en objecten, politie, Openbaar Ministerie, Halt, jongeren,
jongerenwerkers en diverse gemeentelijke sectoren, wordt gewerkt aan het ontwikkelen
en toepassen van een graffiti-aanpak die een structurele bijdrage levert aan de
problematiek van het ‘veelschrijven’ in de Leeuwarder binnenstad. Ook het stimuleren
van en reguleren van de artistieke waarden van graffiti neemt hierbij een plaats in.  Op
voorhand is niet in volledigheid aan te geven welke activiteiten/experimenten wenselijk
zijn. Gedurende het proces, waarbij verder intensief overleg en samenwerking
plaatsvindt, dient hierover meer duidelijkheid te komen. Het overzicht dat wordt
gepresenteerd in paragraaf 8.2 geeft een aan-/voorzet van maatregelen die we in ´het
veld´ willen gaan toepassen en refereert naar de voorgaande tekst van dit document. Het
overzicht is niet volledig, maar zal, lerend van de praktijksituaties verder worden getest,
uitgewerkt, aangevuld  en gewijzigd.

��� 2YHU]LFKW�FRQFUHWH�PDDWUHJHOHQ

����� ,QYHQWDULVDWLH�HQ�RQGHU]RHN�DOJHPHHQ
Uitvoeren van een inventariserend onderzoek naar de kennis en ervaringen van andere
gemeenten  en grote organisaties die geconfronteerd worden met graffiti zoals de NS.
Dit is reeds deels gebeurd en voor zover van toepassing meegenomen in deze notitie.
Echter verdieping is gewenst en dan met name ten aanzien van het registratiesysteem,
het verhaalsrecht evenals het snel-herstel beleid.

����� 6FKRRQPDNHQ�HQ�DQGHUH�VLWXDWLRQHOH�PDDWUHJHOHQ
Inventarisatie en onderzoek onder eigenaren
• Samen met de ondernemers opzetten van een vragenlijst voor de integrale aanpak

van graffiti en vervolgens uitzetten van de enquête onder deze doelgroep;
• Interviews houden met eigenaren van panden en objecten zoals

woningbouwcorporaties, Essent, Fries Natuurmuseum, KPN enzovoort. Deze
gesprekken hebben inmiddels voor een groot deel plaatsgevonden. In relatie tot
situationele maatregelen anders dan schoonmaken, zijn de volgende suggesties door
de verschillende partijen gedaan:
• verminderen van kale muren door bijv. meer glasgebruik. Voorkomen van

blinde gevels. Dit aspect mee laten nemen in de beoordeling door Welstand. In
preventieve zin geldt dat bij renovatie/nieuwbouw rekening moet worden
gehouden met vandalisme waaronder graffiti;

• omleggen van looproutes (niet meer direct langs de gevel maar middels
vuurdorens, heggen of paaltjes iets van de gevel af);
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• onderdoorgangen afsluiten (eventueel op bepaalde tijdstippen);
• betegeling van gevels (waslaag) in overleg met Monumentenzorg;
• verbeteren van verlichting van gevels/stegen;
• nutsvoorzieningen inpandig aanbrengen bij bijv. herinrichtingprojecten;

Bijdrage in schoonmaakkosten/afsluiten grootverbruikerscontract ?
• Uit de interviews is eveneens een aantal opties met betrekking tot het schoonmaken

en –houden van panden en objecten naar voren gekomen, te weten:
• een aantal grotere eigenaren van objecten (NWF, Patrimonium, BWL en

gemeente Leeuwarden) huren een schoonmaakbedrijf die bijv. één dag per
week hun bezit schoonmaakt, waarbij sprake is van een gezamenlijk contract.
De verwachting is dat in de schoonmaakfrequentie gaandeweg verlaagd kan
worden. Dit is mede afhankelijk van de effecten van de overige maatregelen
die worden ingezet.

• In aanvulling hierop samen met ondernemers en andere eigenaren een beleid
ontwikkelen waardoor ook zij bereid zijn om mee te doen aan de schoonmaak.

• kleine objecten, zoals kastjes van nutsbedrijven (UPC, ESSENT) opnemen in
het huidige contract dat de gemeente heeft met legale plakkers.

• als werkstraf cliënten van Halt graffiti laten verwijderen van bekladde panden
en objecten. Essent, Patrimonium en BWL hebben  reeds aangegeven bereid te
zijn hun medewerking te verlenen.

• adopteren van locaties in de binnenstad waar sprake is van relatief veel
ongewenste graffiti en dan wordt met name gedacht aan stegen, door
bijvoorbeeld Project 2 te Groningen. Gedacht wordt aan het opzetten van een
experiment waarbij kosteloos afficheborden kunnen worden geplaatst op
voorwaarde van verwijdering van de graffiti door de partij waar een contract
mee is afgesloten. UPC heeft al een locatie aangeboden.

• Afhankelijk van de verdere uitkomsten van het onderzoek een financiële bijdrage
leveren in de schoonmaakkosten.

Overige situationele maatregelen
Gelijktijdig met het registreren en schoonmaken van graffiti-uitingen in beeld brengen
welke situationele maatregelen op welke plaatsen noodzakelijk en haalbaar zijn. Dit
vergt maatwerk in de vorm van bijvoorbeeld het aanbrengen van beplanting voor/tegen
gevels, meer toepassen van glas en het gebruiken van ‘open’ rolluiken. Vanuit het
werkbudget kan een financiële bijdrage worden gegeven om dergelijke maatregelen van
de grond te krijgen.

������ 'DGHUJHULFKWH�DDQSDN
Het reguleren van de artistieke waarden van graffiti
Het verder uitwerken van het deelproject gericht op het kanaliseren van de artistieke
waarden van graffiti met als primaire doel het verminderen van het aantal illegaal
aangebrachte ‘tags’ en tekeningen in de binnenstad (en de rest van Leeuwarden). De
activiteiten bevatten componenten die zich zowel richten op de graffitispuiters als de
omgeving/situatie.

Genoemde maatregelen zijn:
• uitvoeren van een kwalitatief onderzoek onder de dadergroep, evenals de

professionals die met deze doelgroep te maken heeft.
• aanbieden van cursus voor jongeren en jong volwassenen die zich (verder) willen

ontwikkelen in de graffitikunst;
• het creëren van plaatsen waar legaal graffitikunst kan worden gespoten met als

uitgangspunt kennen en gekend worden. Waar mogelijk werken met
opdrachtgeverschap. Bijvoorbeeld het maken van afspraken met bouwondernemers
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over het gebruik van de afscheidingswanden en het neerzetten van verplaatsbare
graffiti-objecten (omgeving/situatie);

• opnemen van de graffitikunst in de Cultuurnota.

Repressieve aanpak illegale graffitispuiters
2QGHU]RHN
• Uitvoeren kwantitatief onderzoek op basis van de gegevens uit het

registratiesysteem voor graffiti.

5HJLVWUDWLHV\VWHHP
• Aanschaffen van een registratiesysteem voor graffiti en deze gebruiken als

hulpinstrument bij de opsporing (en vervolging) van daders;
• Opleiden gebruikers van het systeem;
• Promoten gebruik van het systeem door individuele politie-agent(e).

,Q�EHHOG�EUHQJHQ�JUDIILWL�XLWLQJHQ
• Stadswachten zetten alle graffiti-uitingen in de binnenstad op de foto en voeren

deze inclusief gegevens over locatie, eigenaar pand/object etc. in het systeem in;
• De eigenaren van de panden en objecten waarop graffiti is geconstateerd worden

gestimuleerd om aangifte te doen door aangifteformulier te overhandigen/op te
sturen. Bij constatering van een nieuwe graffiti-uiting kan eveneens gebruik worden
gemaakt van dit formulier.

2SVSRULQJ
• Schoolagenten besteden in hun dagelijkse werkzaamheden specifiek aandacht aan

het in beeld brengen van en (laten) verhoren van mogelijke daders;
• Surveilleren/toezicht houden op plaatsen en tijdstippen waar de kans relatief groot

is dat graffiti wordt gespoten (bijvoorbeeld in het weekend, tijdens de uitgaansuren,
in steegjes in de binnenstad);

• Bij het oppakken van verdachten vindt intensief verhoor plaats, waarbij gebruik
wordt gemaakt van  de informatie uit het registratiesysteem.

9HUYROJHQ�VWUDIIHQ�YDQ�JUDIILWLGDGHUV�
Onderstaande punten worden in concreto door de werkgroep “repressieve aanpak
daders” verder uitgewerkt:
• Bij graffitibestrijding wordt in principe de SPOED-procedure toegepast (lik-op-stuk

methode). Indien het gaat om een jongere tussen 12 en 18 jaar vindt, als hij of zij
aan de voorwaarden voldoet, doorgeleiding naar Halt plaats;

• Bij uitzonderingsgevallen, op het moment dat de betreffende persoon ouder dan 18
jaar is en indien niet wordt gekozen voor het doen van een schikking, wordt
overgegaan tot een strafrechtelijke afhandeling;

• Jongeren benden de 12 jaar komen in aanmerking voor het doorverwijzen naar
Stop-reactie, waarbij de ouders een vorm van opvoedingsondersteuning kan worden
aangeboden.

Zie tevens: verhalen van de schade op de dader.

����� 0DDWUHJHOHQ�GLH�]LFK�ULFKWHQ�RS�GH�JHGXSHHUGHQ�YDQ�JUDIILWL
Voorkomen diefstal van verfspuitbussen
In de enquête die onder ondernemers wordt uitgezet de vraag meenemen op welke wijze
kan worden voorkomen dat verfspuitbussen uit winkels worden gestolen, evenals de
vraag op welke wijze dat op dit moment geschiedt. Peilen van het draagvlak onder
ondernemers als het gaat om het nemen van concrete maatregelen in dit verband. Indien
draagvlak groot genoeg is overgaan tot verdere uitwerking.
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Stimuleren doen van aangiften
• Geven van voorlichting over de graffiti-aanpak vooraf en zorgdragen voor

terugkoppeling achteraf;
• Vergemakkelijken van het doen van aangifte door te werken met standaard-

aangifteformulieren die per post kunnen worden teruggestuurd;
• Boeken van resultaten door een combinatie van schoonmaken volgens snel-

herstelbeleid en oppakken/vervolgen van daders dan wel de daders ertoe brengen
zich uitsluitend op een positieve wijze met graffiti bezig te houden.

Verhalen van de schade op de dader
• De gemeente ontwikkelt samen met het OM en de politie de komende periode een

werkbare en praktische methode om de graffitidaders (of hun ouders) de
aangebrachte schade te laten bekostigen;

• Via de pers voorlichting geven over de civielrechtelijke aansprakelijkheid van
ouders voor minderjarigen. Doel is om ouders effectief in de opvoedkundige sfeer
te kunnen laten optreden;

• De gemeente voert als proef een civiele rechtszaak waarbij de ouders aansprakelijk
worden gesteld voor de schade, aangebracht door hun kind;

• Het bijstaan van de eigenaar bij het voeren van een rechtszaak waarbij de schade
van de eigenaar wordt verhaald op de dader.

����� 0HOGSXQW
Instellen en bekendmaken van een centraal meldpunt waar personen en instanties die de
dupe zijn geworden van graffiti melding/aangifte kunnen doen. Dit centrale meldpunt
situeren bij de politie. Op het moment dat de melding/aangifte binnenkomt overgaan tot
het maken van een foto en invoering in het systeem. Van deze aangifte/melding wordt
automatisch een afschrift gestuurd naar het schoonmaakbedrijf en de gemeentewinkel.

����� 9RRUOLFKWLQJ
• Publicatie van de aanpak in de veiligheidskrant voor de Binnenstad en in de Huis

aan Huis met aandacht voor ondermeer het handhavingsbeleid van de gemeente
Leeuwarden met betrekking tot graffiti.

• De resultaten van het onderzoek onder ondernemers aan deze zelfde doelgroep
presenteren, met als doel verder vergroten van draagvlak.
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9 FINANCIEN

+RRJWH�EXGJHW 'HNNLQJ $DQZHQGLQJ�RS�KRRIGOLMQHQ
f 100.000,- Gemeentelijke GSB-middelen

voor veiligheid en leefbaarheid in
de binnenstad voor het jaar 2000.

Werkbudget ten behoeve van
dader- (in repressieve zin) en
situatiegerichte maatregelen.

f 60.000,- Gemeentelijke GSB-middelen
voor leefbaarheid en veiligheid in
de binnenstad voor het jaar 2001
(f 30.000,-) en 2002
(f 30.000,-)

Tijdelijke uitbreiding formatie in
verband met opzet en uitvoering
van graffitiproject.

f 80.000,- GSB-middelen voor Jeugd en
veiligheid voor het jaar 2001
(f 40.000,-) en 2002
(f 40.000,-)

Individuele benadering
graffitispuiters met specifieke
aandacht voor het stimuleren en
reguleren van de artistieke
waarden van graffiti
(graffitikunst).


