
Motie Vreemd aan de Orde van de Dag:         Agendapunt 20 

Illegale graffiti besmeurt onze stad 
 

De Raad van de gemeente Tilburg, in vergadering bijeen op 7 februari 2022 
 
Constaterende dat 
- De laatste weken sprake is van een golf aan illegale graffiti; het besmeuren en   
bekladden in de openbare ruimte van straatmeubilair, (winkel-)panden, muren, 
maar ook particuliere woningen en eigendommen. 
- Bij onze ondernemers en inwoners de irritatie en ergernis hierover steeds 
grotere vormen aanneemt, zie alle berichten op social media. 
- Inwoners/ondernemers de vernielingen aan de gevels nauwelijks nog melden 
“omdat er toch niets mee gebeurt” 
- De individuele kosten voor het laten reinigen van je gevel al gauw in de 
honderden euro’s lopen en daardoor vaak niet meer op te brengen is 
- Ook de winkellinten de gemeente oproepen meer aandacht te geven en inzet te 
plegen door een meer frequente en structurele aanpak. 2x per jaar reinigen is ook 
hier volstrekt ontoereikend (zie brief aan de gemeenteraad d.d. 31 januari j.l.) 
- Op social media gezinspeeld wordt op een harde aanpak van deze vandalen, er 
zelfs gedacht wordt aan het uitloven van een beloning voor tips die kunnen 
leiden tot het afrekenen van de geleden schade… 
- In een aantal andere gemeenten sprake is van een veel (pro-)actiever beleid met 
betrekking tot graffiti- en plakvandalisme 
 
Overwegende dat 
-De verloedering van de openbare ruimte, met name de illegale graffiti, steeds 
meer ergernis veroorzaakt en bijdraagt aan een negatieve uitstraling van de stad. 
-Het recht in eigen hand nemen (uitloven beloning) niet gewenst is  
-De vijf sporen aanpak van het “Meldpunt Graffiti” gemeente Den Haag een 
voorbeeld zou kunnen zijn voor onze gemeente.  
-Deze vijf sporen aanpak gebaseerd is op het gratis verwijderen van illegale 
graffiti maar dat er ook sprake is van voorlichting en preventie  
 
Roept het College op 
In navolging van de succesvolle vijf sporen aanpak in Den Haag de nieuwe 
Raad voor het zomerreces een “Plan van Aanpak graffiti- en plakvandalisme” 
voor te leggen waarin een pro-actiever beleid wordt voorgesteld. 
  

https://www.bd.nl/tilburg-e-o/elke-nacht-nieuwe-graffiti-in-spoorzone-dat-irriteert~ac978fed/212053802/
https://www.bd.nl/tilburg-e-o/elke-nacht-nieuwe-graffiti-in-spoorzone-dat-irriteert~ac978fed/212053802/


Namens Lokaal Tilburg, Frans van Aarle 
Namens 50PLUS, Frans Vriens 
Namens de PvdA, Bea Mieris 
 
 
 
Graffiti ontsiert de Spoorzone. © Ramon Mangold/Pix4Profs 

Elke nacht nieuwe graffiti in 
Spoorzone, dat irriteert 
TILBURG - Waar muurschilderingen als de Boekenkast in de Lange 

Nieuwstraat en de Struisvogels in de Willem II-straat waardering 

oogsten in Tilburg, daar roept de stortregen aan tags in de Spoorzone 

irritatie op. Elke nacht komen er vluchtig gekladde teksten bij als: 

‘Schets’ of ‘Bork’. ,,Dit is rommelen, net als het vernielen van een 

bushokje.” 
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