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Aan de fractie van de Volkspartij
t.a.v. de fractievoorzitter de heer M. Lambers

onderwerp ; Beantwoording artikel 40 vragen graffiti
workshop jongerenwerk Steenbergen, 9 maart 2021

Geachte heer Lambers,

Op 22 februari 2021 hebben wij van u artikel 40 vragen ontvangen naar aanleiding van 
een reclame voor een cursus graffiti spuiten. De cursus stond gepland voor 24 februari 
2021 rondom het Jeugdhonk van de gemeente Steenbergen en zou worden verzorgd 
door het jongerenwerk van WijZijn Traverse.

Uw vragen hebben wij hieronder herhaald. Achter iedere vraag vindt u meteen ons 
antwoord daarop.

Aanleiding

Om tegenwicht te geven aan alle coronamaatregelen van nu en de afgelopen tijd, is 
zowel door de minister als door de voorzitters van de veiligheidsregio's de oproep 
gedaan zoveel mogelijk activiteiten te organiseren voor en met jongeren; binnen de 
geldende richtlijnen. Het Veiligheidsberaad (bestaande uit de voorzitters van de 25 
veiligheidsregio's), heeft hiervoor per gemeente C10.000 ter beschikking gesteld. Deze 
middelen dienen in het eerste kwartaal van 2021 te worden ingezet voor activiteiten 
met, door en voor jongeren in onze gemeente. Wij hebben WijZijn Traverse gevraagd 
hier uitvoering aan te geven.

1.
Wordt deze cursus gegeven met instemming van het college en begeleid door de 
gemeentelijke jongerenwerkers?

Antwoord:
De genoemde cursus maakt onderdeel uit van een aantal activiteiten die de komende 
weken worden georganiseerd door het jongerenwerk van WijZijn. De cursus wordt 
gefinancierd met de middelen vanuit het Veiligheidsberaad en is afgestemd met de 
gemeente.
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De workshop bestaat uit verschillende onderdelen. Deel 1 stond gepland voor 24 februari 
2021 en ging over het tekenen en de technieken die met graffiti te maken hebben.
Deel 2 staat gepland in de zomer. Daarbij wordt er door een kunstenaar een tekening 
ontworpen en zullen de jongeren de tekening dan invullen met de technieken die ze 
eerder hebben geleerd.

2.
Past een dergelijke cursus in het door het college gevoerde beleid?

Antwoord:
Een dergelijke cursus past binnen ons beleid:

Ten aanzien van jeugd en jongeren kent de gemeente het beleid van 'signaleren, coachen 
en verbinden in de wereld van jongeren'. Dit is vastgelegd in het beleidskader 
jongerenwerk 2019-2022. De workshop is een werkvorm die aansluit bij de leefwereld van 
jongeren en een goed hulpmiddel om in gesprek te zijn met hen.

Het initiatief past ook binnen de Wet Tijdelijke maatregelen Covid-19, waarbij wij een 
zorgplicht hebben naar kwetsbare jongeren. Bij de uitvoering van de workshop is 
nadrukkelijk aandacht geweest voor de corona maatregelen: op 1,5 meter van elkaar, 
buiten op de grond met vellen papier. Er wordt gewerkt conform (corona)wet- en 
regelgeving.

3.
Ondermijnt een dergelijke cursus niet de handhaving door uw college van artikel 2:42 
APV?

Antwoord:
In artikel 2.42 wordt gesproken over het 'bekladden van een onroerende zaak dat 
zichtbaar is vanaf de openbare ruimte'.
Eerder is tussen het jongerenwerk en de gemeente (als eigenaar van het jeugdhonk) 
gesproken over en akkoord gegeven tot het bespuiten van 1 zijde van het jeugdhonk 
omdat deze muur met allerhande letters en tekens is bespoten. Een somber zicht dat 
zeker geen recht doet aan de jeugd die er op dit moment komt.
Daarnaast kan de jeugd ook een auto bespuiten die voor de Cliniclowns aan een Dakar- 
challenge gaat meedoen. Door het op deze manier vorm te geven is de activiteit volledig 
legaal en een leuke leerzame en uitdagende activiteit.

4.
Kan een dergelijke cursus leiden tot meer werk voor de buurtpreventieteams en Boa's van 
de gemeente Steenbergen?

Antwoord:
De cursus wordt in afstemming met de collega's van toezicht, handhaving en openbare 
veiligheid gegeven. We zien de cursus dan ook als een natuurlijk moment om met 
jongeren in gesprek te zijn over gedrag op straat. De graffiti-muren in de regio die legaal 
zijn om te bespuiten zullen daarbij ter sprake worden gebracht.
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5.
Heeft het college kennis van de diverse plaatsen in de gemeente Steenbergen waar door 
bekladding cq vernieling middels graffiti, variërend van een electra kast op de 
Wouwsestraat tot het talud van het aquaduct in de A4, schade is ontstaan?

Antwoord:
Het college is hiervan op de hoogte.

6.
Beschouwt het college graffiti als kunst, of bent u het met ons eens dat spuiten van 
graffiti op eigendommen van anderen zonder vergunning niets anders is dan vernieling?

Antwoord:
De aandacht tijdens de workshops is gericht op graffiti als kunstvorm en niet graffiti als 
vervuiling of vandalisme. De boodschap naar de aanwezige jongeren zal ook zijn dat 
vervuiling en vandalisme ronduit verboden zijn. Er is een professionele graffiti-artist 
bereid gevonden om voor en met het jongerenwerk een workshop te verzorgen. Hij legt 
de jongeren de kneepjes van het vak uit en zal daarbij nader toelichten waarom het een 
kunstvorm is die op gepaste (daarvoor aangewezen) muren tot uiting kan komen.

7.
Acht het college het ondenkbaar dat een cursus graffiti spuiten zal leiden tot vernielingen 
in de openbare ruimte door deze te spuiten op eigendommen van anderen?

Antwoord:
Het volgen van een graffiti-workshop leidt ons inziens niet één op één tot vernielingen in 
de openbare ruimte. Tijdens de workshop wordt nadrukkelijk gebruik gemaakt van 
materialen en objecten die aangemerkt zijn als onderdeel van de cursus. Dit versterkt de 
boodschap dat graffiti als kunstvorm alleen past op legale muren en plekken.

8.
Is het college bereid om en zal zij opdracht geven aan haar jongerenwerkers en de door 
de gemeente Steenbergen gesubsidieerde stichting Wij zijn Traverse om de 
aangekondigde cursus graffiti spuiten nog voor 24 februari 2021 te annuleren en geen 
aanleiding te geven tot vernieling of beschadiging van gemeentelijke eigendommen dan 
wel die van derden?

Antwoord:
Het college zag en ziet geen aanleiding om dit te doen.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Steenbergen,
De secretaris Dp burgemeester

Jongh, RA ten Belt, MBA
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