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Inleiding 
 
 
Dit is het geactualiseerde convenant Graffiti-bestrijding stadserf Enschede. In december 2004 en 
januari 2005 is een anti-graffiti-campagne gehouden in de binnenstad van Enschede. Vervolgens 
is deze campagne in aangepaste vorm voortgezet. In april 2006 is een structurele regeling voor de 
aanpak van graffiti in het stadserf vastgelegd in het ‘Convenant Graffitibestrijding Stadserf 
Enschede’. De volgende partijen participeren in deze regeling; Ondernemers, Vereniging van 
Vastgoedeigenaren Binnenstad, Politie, Stichting Veiligheidszorg Twente en de gemeente 
Enschede. 
 
Doel van het convenant is het graffiti-vrij houden van de binnenstad, door een snelle verwijdering 
van de aangebrachte graffiti en een goede samenwerking en inzet van alle betrokken partijen. 
Eind 2007 is het convenant geëvalueerd. Naar aanleiding van deze evaluatie is het convenant 
geactualiseerd.  
 
Het convenant bestaat uit de volgende onderdelen: 
 

• Overzicht van de deelnemende partijen en vertegenwoordigers 
• Intentieverklaring van de deelnemende partijen 
• Algemene afspraken over de aanpak 
• Overzichtskaart van het gebied 
• Regels bij het convenant 
• Ondertekening van het convenant 

 
 
 
1. Deelnemende partijen 
 
 
Gemeente Enschede 
Vertegenwoordigd door de heer A.L. Bootsma, Stadsdeelmanager Centrum 
 
Federatie van Centrumondernemers Enschede 
Vertegenwoordigd door de heer R. Scholten, secretaris 
 
Vereniging van Eigenaren van Commerciëel Vastgoed Binnenstad Enschede 
Vertegenwoordigd door de heer W.W. Heer, voorzitter 
 
Politie Twente, district Zuid Twente 
Vertegenwoordigd door mevrouw I. Mensink, afdelingschef bureau Binnenstad 
 
Stichting Personeelsvoorziening Veiligheidszorg Enschede 
Vertegenwoordigd door de heer R. Kist, teammanager 



2. Intentieverklaring deelnemende partijen 
 
 
De deelnemende partijen overwegen het volgende; 
 

• De laatste jaren zijn veel inspanningen verricht om de overlast te beperken tot een 
minimaal niveau, enerzijds door actieve handhaving en anderzijds door het waarnemen 
en melden van graffiti en het snel verwijderen van de graffiti. 

 
• Met de renovaties in het stadserf van Enschede de afgelopen jaren en de toekomstige 

ambities is het noodzakelijk om de aantrekkelijkheid van de binnenstad te waarborgen. 
 

• Een structurele regeling is belangrijk om de bereikte kwaliteitsverbetering in de 
leefomgeving op een zo hoog mogelijk peil te houden en een zorgvuldig en daadkrachtig 
graffiti-beleid essensieel is voor de uitstraling en kwaliteit van de binnenstad. 

 
• Gezien het gezamenlijke belang van de deelnemende partijen wordt uitgegaan van 

gedeeld probleemhouderschap. Door samenwerking is ook een aanzienlijke meerwaarde 
te behalen in het aanpakken en beheersbaar houden van de graffiti-problematiek. 

 
• Uit de evaluatie van het convenant graffiti-bestrijding binnenstad die eind 2007 is 

uitgevoerd is gebleken dat de aanpak succesvol is gebleken mits aan de juiste condities 
wordt voldaan, zodat het advies is om de aanpak, zoals genoemd in het convenant, voort 
te zetten. 

 
De deelnemende partijen verklaren het navolgende met elkaar te zijn overeen gekomen; 
 
 
3. Algemene afspraken 
 

• Doelstelling van het convenant is het graffiti-vrij houden van de binnenstad1. Het 
convenant is gericht op het verwijderen van aangebrachte graffiti en op het onder de 
aandacht brengen van het convenant bij de betrokken partijen. Daarnaast beoogt deze 
regeling te voorkomen dat meer graffiti wordt aangebracht door de aangebrachte graffiti 
zo snel mogelijk te verwijderen. 

 
• Partijen spreken in dit convenant af welke inspanningen zij de komende jaren verrichten 

om bij te dragen aan het realiseren van een kwalitatief hoogwaardig stadserf van 
Enschede, waar bewoners, bezoekers en winkeliers graag komen. 

 
• De convenantpartners zullen voorgenomen veranderingen in de aanpak van de graffiti-

problematiek melden bij stadsdeelmanagement Centrum, die de voornemens bespreekt 
met de partners. Onder regie van de gemeente Enschede worden eventuele andere 
partners geinformeerd door de gemeente Enschede. 

 
• Eenmaal per jaar belegt stadsdeelmanagement Centrum een bijeenkomst waar de 

convenantpartners de afspraken die in het convenant zijn gemaakt toetsen aan de actuele 
situatie. Indien de actualiteit daarom vraagt zullen de partners vaker bij elkaar komen en 
zal het convenant worden aangepast aan de actuele situatie. 

                                                
1 Voor de begrenzing van het gebied, zie bijlage 



4. Aanpak van graffiti in het stadserf 
 
 
Het model voor de aanpak in stappen; 
 
Registratie 

• De eigenaar of gebruiker van een pand constateert graffiti en maakt hiervan melding bij 
het Klanten Contact Centrum op telefoonnummer 053-481 7600. Graffiti-meldingen 
worden doorgeschakeld naar het Centrale Graffiti Meldpunt (centrale post stadswachten, 
Nicolaas Beetstraat 10), ook rechtstreeks te benaderen: 
Telefoon: 053-430 78 97 (bereikbaar op werkdagen van 8:30 – 23:00 uur en op zaterdag 
van 9:30 – 17:30. 
Melden via een e-mail is ook een mogelijkheid op het e-mailadres 
graffitivrij@enschede.nl 

 
• Zo spoedig mogelijk na de melding zullen stadswachten ter plaatse zijn met; 

- digitale camera (ten behoeve van het archief, ivm opsporing) 
- aangifteformulier, dat ter plaatse wordt ingevuld 

 
• De stadswachten leveren de aangifte, inclusief foto’s, af bij de politie, die de aangifte 

vastlegt in het BPS-bestand.  
 
N.B. zonder aangifte wordt een graffiti niet verwijderd. 
 
 
Verwijderingsverzoek 

• Stadswachten stellen stadsdeelbeheer Centrum telefonisch in kennis van de graffiti. 
• Aan de hand van de in dit convenant gestelde voorwaarden maakt stadsdeelbeheer 

Centrum de afweging of de graffiti wordt verwijderd. 
 
 
Verwijdering 

• Stadsdeelbeheer Centrum geeft opdracht tot verwijdering aan een gespecialiseerd bedrijf. 
 
 
Tijdpad 
 
 Dag: 
Melding bij Centraal Graffiti Meldpunt 1 
Stadswachten ter plaatse, invullen aangifteformulier, foto maken 2 
Stadswachten melden aangifte bij politie en stadsdeelbeheer C. 3 
Stadsdeelbeheer besluit of de graffiti wordt verwijderd 4 
Stadsdeelbeheer verleent de opdracht tot verwijdering 4 
Graffiti wordt verwijderd door gespecialiseerd bedrijf *5  
 

* In principe is de termijn tussen de melding en het verwijderen van de graffiti uiterlijk 5 dagen,  
met inachtneming van mogelijke belemmerende externe factoren, zoals weersinvloeden en het materiaal  
waarop de graffiti is aangebracht. 
 
 
Periodieke opschoonactie 
 
Op verschillende plekken in de binnenstad die niet onder de regeling vallen komt veel graffiti 
voor, zoals de Windburgsteeg en Achter ’t Hofje. Plekken die dicht tegen tegen de looproutes 
aanliggen hebben een negatieve invloed op het totaalbeeld van de kwaliteit. Plaatsen die niet 



onder de regeling vallen zullen derhalve eens per half jaar worden schoongemaakt, onder 
dezelfde voorwaarden als in dit convenant gesteld. 



Aandacht voor het convenant 
 
Om het convenant meer onder de aandacht te brengen van de betrokken partijen zullen de 
volgende acties worden ondernomen; 
 

• Herhaling van een actie die gericht is op het onder de aandacht brengen van de graffiti-
aanpak onder de ondernemers en de particuliere pandeigenaren, bijvoorbeeld door het 
verspreiden van een nieuwe flyer, i.c.m. huis-aan-huis bezoeken. 

 
• Stadswachten zullen ondernemers en pandeigenaren actief stimuleren om gebruik te 

maken van de regeling. Ook zullen zij allert zijn op nieuw aangebrachte graffiti. 
 

• De FCE zal de regeling actief promoten onder de leden en zal ook nieuwe leden wijzen 
op de regeling. 

 
• Om het gebruik van de regeling te stimuleren zullen stadswachten en de politie een 

gerichte handhavingsactie organiseren bij een locatie waar veel graffiti wordt gespoten. 
Door een graffiti-spuiter op heterdaad te betrappen wordt een preventief voorbeeld 
gesteld, wat ontmoedigend kan werken. Daarnaast vestigt een dergelijke actie aandacht 
op de aanpak, zoals in dit convenant beschreven. 

 
 
Financiën 
 

• Jaarlijks dragen de Federatie Centrumondernemers Enschede en de Vereniging van 
Eigenaren voor Commercieel Vastgoed Binnenstad Enschede ieder € 3.000,- bij aan de 
verwijdering van graffiti binnen het stadserf van Enschede. De gemeente Enschede stuurt 
hiervoor een factuur. 

 
• De overige kosten voor het verwijderen van graffiti zijn voor rekening van de gemeente 

Enschede. 
 

• Bewoners van de Binnenstad en pandeigenaren/gebruikers die niet zijn aangesloten bij de 
FCE of CVBE betalen de kostprijs van ongeveer € 30,00 per m2, indien ze graffiti willen 
laten verwijderen. De FCE en CVBE zullen ieder jaar (31-1) een lijst met 
leden/pandeigenaren beschikbaar stellen. 

 
• De gemeente toetst of de melder lid is van de FCE of CVBE, zodat kan worden 

beoordeeld of het verwijderen doorberekend moet worden aan de melder. 
 
 
Intenties 
 
De aan dit convenant deelnemende partijen verklaren hierbij: 
 

• Naar beste vermogen mee te werken aan de uitvoering van de maatregelen zoals die zijn 
geformuleerd in dit convenant 

 
• Alles te zullen doen wat binnen haar mogelijkheden ligt om de in dit convenant gemaakte 

afspraken na te komen 
 

• Alles te zullen doen om de maatregelen, die voortvloeien uit de afspraken in dit 
convenant en die rechtstreeks vallen onder de verantwoordelijkheid van betreffende partij 



of die vallen onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid van meerdere partijen, uit te 
voeren 

 
• Alles te zullen doen om de afspraken in de communicatieve sfeer, die nodig zijn om dit 

convenant uit te kunnen voeren, na te komen 
 

• Met de ondertekening van dit convenant hun medeverantwoordelijkheid te erkennen voor 
de uitvoering van dit convenant 

 
 
5. Gebied 
 
De in dit convenant beschreven regelgeving heeft betrekking op het gebied dat bestaat uit door de 
volgende straten: 
 

- H.J. van Heekplein 
- Zuiderhagen 
- Noordehagen 
- Langestraat 
- Richtersgang 
- Klokkenplas 
- Van Loenshof 
- Walstraat 
- Op de Wal 
- Pijpenstraat 
- Beltstraat 
- Korte Haaksbergerstraat 
- Brammelerstraat 
- Korte Hengelosestraat 
- Noorderhagen 
- Bolwerkstraat 
- Stadsgravenstraat 
- Menistenstraat 
- De Heurne 
- De Klomp 
- De Kalanderstraat 
- Oude Markt 
- Marktstraat 
- Van Lochemstraat 
- Minkgaarde(nieuw) 
- Wenninkgaarde(Nieuw) 
- Beltstraat(Stadserf) 

 
Het gebied is ingetekend in bijgevoegde kaart, die onderdeel uitmaakt van het convenant. 
 
Als gevolg van een aantal ontwikkelingen wordt een aantal looproutes meer van belang, zoals de 
Klokkenplas, de Richtersgang en het Willem Wilminkplein. Daarom zullen deze genoemde 
locaties worden toegevoegd aan de regeling, zodra de herinrichting gereed is. 
 
Buiten het werkgebied van dit convenant wordt graffiti niet actief verwijderd, tenzij sprake is van 
racistische of seksistische uitingen. 



Regels bij het Convenant Graffiti-bestrijding Binnenstad Enschede 
 
 
1 Uitgangspunten bij de graffiti-aanpak 
 
1.1 Een gedeeld probleemhouderschap tussen de gemeente en de pandeigenaren / gebruikers. 
 Graffiti is een probleem voor alle eigenaren en gebruikers van panden, en van de gemeente. 
 Een gedeeld probleemhouderschap is daarom, zowel vanuit principiële als practische 

overwegingen, logisch. 
 
1.2 Financiën 

In het licht van het gedeelde probleemhouderschap worden de benodigde financiën 
gezamenlijk beschikbaar gesteld door de Federatie Centrumondernemers Enschede, de 
Vereniging van Eigenaren van Commercieel Vastgoed Binnenstad Enschede en de 
gemeente Enschede. 

 
1.3 Het afgesproken hoge onderhoudsniveau vasthouden 

De afgesproken aanpak (onderhoudsniveau: hoog) werpt zijn vruchten af. Door structureel 
de graffiti te verwijderen, blijkt het aantal nieuw aangebrachte graffiti af te nemen. 

 
1.4 Aangifte wordt als voorwaarde voor verwijdering gesteld 

Het laatste jaar is een afname waar te nemen van het aantal meldingen van graffiti. 
Hierdoor is de te verhalen schade op een dader, die op heterdaad gepakt wordt, erg lastig. 
Daarnaast is de omvang van het probleem niet helder. Aangifte wordt daarom als 
voorwaarde gesteld. Stadswachten zullen de aangifte zelf komen opnemen, foto’s maken 
van de aangebrachte graffiti en zorgen dat de aangifte en de foto’s bij de politie komen. 

 
1.5 Graffiti in het winkel- en horecagebied wordt in principe altijd verwijderd. Het verwijderen 

daarbuiten is ter beoordeling van de gemeente Enschede. 
De gemeente (stadsdeelbeheer Centrum) bepaalt uiteindelijk welke graffiti wel en niet 
wordt verwijderd. Zo kan worden besloten dat graffiti op haast niet zichtbare plekken niet 
wordt verwijderd. Zodoende blijft er een kleine marge waarin de beoordeling moet 
plaatsvinden. 

 
1.6 Betaling voor graffiti-verwijdering 

Leden van de Federatie Centrumondernemers Enschede en de Vereniging van Eigenaren 
van Commercieel Vastgoed Binnenstad Enschede betalen niet individueel voor de 
verwijdering van graffiti. De FCE en CVBE dragen jaarlijks € 3.000,- bij aan de 
verwijdering van graffiti in het stadserf, waarvoor de gemeente Enschede een factuur 
stuurt. Overige ondernemers, pandeigenaren en bewoners betalen € 30,00 per m2. 

 
1.7 Communicatie 

Stadsdeelmanagement Centrum verzorgt de communicatie naar pandeigenaren en 
gebruikers door middel van een flyer of folder. 

 
1.8 Inspanningsverplichting politie 

De politie spant zich zo veel mogelijk in om daders van aangebrachte graffiti op te sporen 
en de vervolging door Justitie te stimuleren. Daarnaast communiceert de politie dit richting 
de partners. 

 
1.9 Schadevergoeding als gevolg van strafrechtelijke procedures 

Indien een dader door de rechter wordt veroordeeld tot schadevergoeding, wordt deze 
schadevergoeding door de aangever teruggestort in het fonds, zoals beschreven in 1.2, voor 
zover de aangever is aangesloten bij de FCE of CVBE. Overige ondernemers, 



pandeigenaren en bewoners kunnen in dat geval de verwijderingskosten die betrekking 
hebben op hun pand terugvorderen uit het fonds. 

 
1.10 Evaluatie 

De afspraken zoals gemaakt in dit convenant worden minstens een maal per jaar 
geëvalueerd door de betrokken partners. Aan de hand van de evaluatie wordt bekeken in 
hoeverre de regeling kan worden voortgezet of dat er nieuwe afspraken moeten worden 
gemaakt. 
De evaluatie richt zich op alle in het convenant benoemde punten. 

 
 
2 Voorwaarden en overige aandachtspunten bij verwijdering 
 
2.1 Graffiti wordt verwijderd als het vanaf het winkel- en horecagebied zichtbaar is, er 

racistische of seksistische teksten zijn, en een duidelijke negatieve impuls heeft op de 
uitstraling van het winkel-, horacagebied. Daarbuiten wordt graffiti alleen verwijderd als 
het racistisch of seksistisch is. Eens per half jaar wordt een schoonmaakactie georganiseerd, 
waarbij ook bijvoorbeeld doorgangen worden schoongemaakt. 

 
2.2 Graffiti in het stadserf en aan/op het H.J. van Heekplein wordt zonder uitzondering 

verwijderd. 
 
2.3 Rolluiken worden niet ontdaan van graffiti, wegens praktische en financiële 

onhaalbaarheid. Verwijderd wordt graffiti die overdag zichtbaar is. 
 
2.4 De Klokkenplas, de Richtersgang en het Willem Wilminkplein worden gemerkt als 

prioriteit: hoog, indien de herinrichting gereed is. 
 
2.5 Hardheidsclausule: indien, bijvoorbeeld wegens leegstand, geen aangifte wordt gedaan, kan 

stadsdeelbeheer Centrum, in overleg met stadsdeelmanagement Centrum, besluiten om 
aangebrachte graffiti te verwijderen. 

 
 
 
 
 
 



Ondertekend te Enschede, maart 2009-02-25 
 
 
Gemeente Enschede 
Namens deze: A.L. Bootsma 
Functie: Stadsdeelmanager Centrum 
 
Handtekening: 
 
 
 
Federatie Centrumondernemers Enschede 
Namens deze: R. Scholten 
Functie: Secretaris FCE 
 
Handtekening: 
 
 
 
Vereniging van Eigenaren van Commercieel Vastgoed Binnenstad Enschede 
Namens deze: W.W. Heer 
Functie: Voorzitter CVBE 
 
Handtekening: 
 
 
 
Politie, cluster Oost, bureau Binnenstad 
Namens deze: P. Battjes 
Functie: Afdelingschef Bureau Binnenstad 
 
Handtekening: 
 
 
 
Stichting Personeelsvoorziening Veiligheidszorg Enschede 
Namens deze: R. Kist 
Functie: Teammanager Stadswachten 
 
Handtekening: 



Overzichtskaart 
 
Zwart:  prioriteit 
Geel: minder prioriteit 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 


