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Links, D'66 en De Bossche Groenen betreffende de uitvoering
motie ‘Graffiti als kunstvorm’.

Geachte heer R. Vonk, mevrouw J. Hendrickx, en de heer R. van den Kerkhof,

In uw brief van 21 maart 2017 stelt u raadsvragen ex. artikel 33 Reglement van Orde over Artikel 33-
vragen over de uitvoering van de motie ‘Graffiti als kunstvorm’. Deze motie werd op 26 januari 2016
door de gemeenteraad aangenomen
In de antwoordbrief op deze motie gaven we aan, naast de beschikbare locatie bij sporthal De
Hazelaar, op zoek te gaan naar meer locaties voor het aanbrengen van graffiti. Meer voorzieningen in
de stad voor mooie graffiti kan kwaliteit bieden in de stad, de urban-doelgroep in onze stad bedienen
en illegaal spuiten mogelijk tegengaan. Graag verwijzen wij u naar de separate brief aan uw raad
waarin wij de raad berichten over de resultaten van deze zoektocht ter uitvoering van de motie en
over de actuele stand van zaken rondom de locatie bij sporthal De Hazelaar.

Op de door u gestelde vragen kunnen wij u het volgende antwoorden:

Vraag 1.
Bent u met ons van mening dat kleurrijke muurschilderingen op prominente plaatsen, bijvoorbeeld langs
toegangswegen, het verhaal van de stad kunnen vertellen, vandalisme tegengaan en daarmee een
toegevoegde waarde hebben voor de promotie van onze stad? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
We zijn van mening dat muurschilderingen, naast andere vormen van beeldende kunsten in de openbare
ruimte, dit effect kunnen hebben.

Vraag 2.
Kunt u aangeven wat, naast de gedoogwanden bij De Hazelaar en De Vliert, het resultaat is van het
onderzoek naar meer locaties voor kleurrijke muurschilderingen op prominente plaatsen in de stad, zoals
aangegeven in uw brief van 2 maart 2016? Zo nee, waarom niet?

Antwoord
Ja,  bij de inventarisatie naar meer locaties kwam naar voren dat de meningen over graffitikunst/urban
art nogal verschillen. Op zichzelf is deze uitkomst niet verrassend. Het is duidelijk dat deze kunstvorm nog
met een imagoprobleem kampt.  Dit bleek ook uit de reactie van sommige bewoners en bedrijven rond
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de nieuwe graffiti-spuit plek in De Vliert. Veel bewoners associëren deze kunstvorm met verloedering en
vandalisme waar voor de spuiters zelf graffiti een uitdagende, creatieve en avontuurlijke uiting binnen de
urban cultuur is.
Het onderzoek naar meer locaties voor kleurrijke muurschilderingen op prominente plaatsen in de
stad was daarmee niet gemakkelijk. Mogelijk geschikte locaties hebben wij voorgelegd aan de Kings
of Colors die deze locaties screenden op geschiktheid en bereikbaarheid voor de gebruikers.
Ondertussen zijn we actief aan de slag gegaan om een nieuwe graffiti-spuitplek in te richten in de
nabijheid van de Vliert. Deze zal binnenkort worden geopend.

Vraag 3.
Zijn bij dit onderzoek ook bedrijven betrokken die misschien hun muren hiervoor aan zouden willen
bieden? Zo nee, waarom niet?

Antwoord
Ja, naast gemeentelijke panden en objecten als  gebouwen, bruggen, viaducten en dergelijke is ook
gekeken naar objecten van derden. In goed overleg zijn er wel mogelijkheden maar andere eigenaren van
gebouwen nemen tot op heden geen rol in de verdere invulling of financiering van een dergelijk
kunstwerk.

Vraag 4
Onderschrijft u de doelstellingen van Kings of Colors om te bouwen aan een gezond, dynamisch en
vernieuwend Urban Art kunstklimaat in onze stad en bent u bereid om hier meer sturing en richting aan te
geven? Zo nee, waarom niet?

Antwoord
Het huidige cultuurbeleid is gebaseerd op het bouwen van een gezond, dynamisch en vernieuwend kunst
klimaat. Urban art maakt daar als één van de kunstdisciplines onderdeel van uit. Met ons beleid gaan we
niet uit van sturing en richting geven van bovenaf. In plaats daarvan geven we de ruimte aan initiatieven
en energie uit onze gemeente zelf. Dit beleidsuitgangspunt past goed bij een discipline als graffiti spuiten.
Personen die deze kunstvorm beoefenen, werken over het algemeen graag van onderop.

Binnen de uitvoering van het  gemeentelijk beleid geven we op verschillende manieren aandacht aan
Urban Art. Zo faciliteren en subsidiëren we initiatieven als het Kings of Colors festival op de Tramkade.
Ook hebben we twee graffiti spuitplekken ingericht en benoemen we geschikte plekken als de Heus en in
sommige gevallen ook (tijdelijke) bouwhekken. Voor bijzondere projecten zijn middelen beschikbaar uit
de wijk- en buurtbudgetten en de cultuurfondsen.

Urban Art wordt in onze gemeente vanuit verschillende beleidsvelden benaderd. Waar het bijvoorbeeld
gaat om urban festivals wordt dit integraal aangevlogen vanuit vergunningen, sport en cultuur. Daarnaast
heeft urban cultuur een plek gekregen in het nieuwe evenementen- en citymarketingbeleid. Hiermee
kunnen we ook de moderne kant van ’s-Hertogenbosch binnen de historische context in beeld brengen.
Concreet geven we dit bijvoorbeeld vorm met het programma Zuidlijn (de cultuurimpuls in de spoorzones
van de grote Brabantse steden). Verder bieden we ruimte voor particuliere projecten. Dit is niet nieuw.
Zo zijn in 2011 in drie wijken in het kader van het Erasmusfestival in samenwerking met Enexis en enkele
Bossche scholen drie kunstroutes gemaakt. De in de wijk aanwezige elektriciteit kasten en deuren zijn
daarbij voorzien van kunstzinnige graffiti. De muurschilderingen in het kader van het Jheronimus
Boschjaar (denk aan de Schilderstraat) vormen een recenter voorbeeld.

Vraag 5.
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Bent u bereid om een QuickScan uit te voeren naar geschikte locaties voor kleurrijke muurschilderingen in
de stad en de raad hierover te informeren? Zo nee, waarom niet?

Antwoord
Zoals bleek uit het eerder genoemde onderzoek ontbreekt het niet aan locaties waar graffiti gespoten
kan worden. We zien op dit moment daarom geen toegevoegde waarde van een Quick Scan. Wel nemen
we de optie van muurschilderingen mee in de reguliere overleggen met onze partners. En willen daarbij
waar mogelijk verbindingen leggen tussen graffitikunstenaars en deze partners. Daar waar het gaat om
locaties die niet bij de gemeente in eigendom zijn kunnen en willen wij echter niets afdwingen. Naast het
bieden van ruimte aan activiteiten binnen de urban-scene blijft het voor ons ook belangrijk dat hiervoor
draagvlak bestaat bij eigenaren, omwonenden en bedrijven.

Het geven van opdrachten voor muurschilderingen vormt één van de opties in het palet van maatregelen
om illegale graffiti tegen te gaan en de kosten te verminderen.  Het is waar dat kosten van graffiti-
verwijdering kunnen worden beperkt door hieraan mee te werken. We merken hierbij wel op dat het
overgrote deel van de kosten voor het verwijderen van graffiti zit in het verwijderen van zogenoemde
‘tags’ op verkeers- en straatmeubilair of achteraf locaties in de randen en achterkanten van de stad.

Vraag 6
Bent u ook bereid in overleg te treden met diverse partijen om deze wanden te voorzien van de nodige
Urban Arts? Zo nee, waarom niet?

Antwoord
Zoals aangegeven in ons antwoord op vraag 5 nemen we waar relevant de optie van muurschilderingen al
mee in onze overleggen met partners. Daarnaast willen we met Kings of Colors in gesprek blijven. En
onder andere met hen en anderen (zoals bijvoorbeeld wijkraden) de verdere (on)mogelijkheden op basis
van initiatieven uit de stad onderzoeken.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
namens het college,
De secretaris,      De burgemeester,

mr. drs. I.A.M. Woestenberg mr. dr. A.G.J.M. Rombouts

Bijlage(n):
Brief van de Kings of Colors aan de raad van 6 maart 2017
Voorbeeld graffitiproject
Vragen ex art 33
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