
VIDEO | Enschede zat van 'spelletjes' van 
graffitispuiters

Geplaatst op22 december 2015; Laatste update 22 december, 19:50;

ENSCHEDE –Onbekende graffitispuiters 
laten een spoor van vernieling achter in 
Enschede. „Vanochtend hebben we nog een 
tag op het kunstwerk van het Koningsplein 
verwijderd’’, zegt Ruben Subelack van 
schoonmaakbedrijf No Tags. 

Het nieuwe plein in de binnenstad, het 
paradepaardje van Enschede, is lang niet 
de enige plek waar de graffispuiters hun 
handtekening hebben achtergelaten. In De 
Bothoven, De Laares, het centrum, 
Deppenbroek en Roombeek verschenen 
afgelopen drie weken circa honderd tags 
(graffititekens) op muren, voordeuren van 
particulieren en verkeersborden. De overlast 
begon eind vorige maand, toen er opeens 
roze hartjes in de wijk opdoken.

Kosten
De gemeente, woningcorporaties en 
particulieren draaien op voor de kosten, die 
volgens schoonmaakbedrijf No Tags 
oplopen tot in de ‘duizenden euro’s.’ Hoewel 
de simpelste tags met inktverwijderaar 
binnen een paar minuten als sneeuw voor 
de zon verdwijnen, is No Tags met twee 
personeelsleden al zo’n drie weken bezig 

om de handtekeningen weg te halen.

Raadsel
Vooralsnog blijft het een raadsel wie verantwoordelijk is voor de zwarte, witte, blauwe en 
gele tekens, die opduiken met pijlen, vraagtekens en teksten als ‘Thunder’, ‘Sup?’ en iets 
dat lijkt op ‘#Nozxn’. Van de dader(s) ontbreekt elk spoor. Schoonmaker Subelack van 
No Tags vermoedt dat het om dezelfde persoon of personen gaat. „Het is een spelletje. 
We denken dat het om een vaste dader gaat. Als we de graffiti vandaag verwijderen, 
worden we morgen alweer opgebeld om op diezelfde plek het weer weg te halen.”

•

Reportage TV Enschede FM
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Deppenbroek
In de wijk Deppenbroek ziet hij overeenkomsten. „Daar zijn alle tags in het geel 
geschreven”, aldus Subelack. De schoonmaker wordt tijdens zijn werkzaamheden 
regelmatig aangesproken door getroffen buurtbewoners. „Ze vragen mij bijna altijd of ik 
nog iets heb gezien.’’

Wijkagent Bennie Visschedijk spreekt van een groter probleem dat zich uitstrekt van 
stadsdeel Noord (Mekkelholt/Roombeek) tot het centrum. Het is volgens Visschedijk 
lastig om de daders te pakken. ,,Ze moeten namelijk bijna op heterdaad betrapt worden.', 
zegt Visschedijk. 
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Meer Enschede

1.  Daar is de oranje Audi weer; nu bij een ontruiming in Enschede

2.  Zorgmaaltijd voor ex-cliënten voedselbank Enschede valt verkeerd

3.  Enschedese koren halen ruim 5.000 euro op voor stichting ALS en 
Roessingh

4.  Enschedeër maakt trekkergeluid richting dochter, krijgt celstraf

5.  Enschedese kerk houdt Top 2000 Kerkdienst 

6.  Vrijspraak voor verdachte schopper Koningsnacht Enschede

Meer nieuws uit Enschede

Reageer 

Laatste reacties 5

1. Hans

Datum geplaatst
één uur geleden

Moderatie

1 0 Reageer

Nu het in de krant staat is het waarschijnlijk zo afgelopen.^
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2. Hendrik

Datum geplaatst
één uur geleden

Moderatie

2 0 Reageer

Ook in Hengelo speelt dit probleem. Ook mooie dingen worden besmeurd. Heel 
vaak staat er "ACAB". Moet toch mogelijk zijn de dader(s) op te sporen en heel 
hard aan te pakken.

3. adw.klijnstra

Datum geplaatst
één uur geleden

Moderatie

0 0 Reageer

noem het geen tags en geen aandacht aan besteden daar doen ze het voor. mooi 
klusje voor mensen die geen werk hebben. ik bedoel opsporen van de daders 

4. ons

Datum geplaatst
2 uur geleden

Moderatie

1 1 Reageer

Er zit natuurlijk wel verschil in graffity en besmeuren van objecten. En @Knelis, 
waarom zou dit nu weer een (jeugd)bende voetbal 'supporter' moeten zijn ?

5. Knelis

Datum geplaatst
3 uur geleden

Moderatie

0 3 Reageer

Volgens mij gaat het om een (jeugd)bende, of voetbal 'supporters'. Camera's 
ophangen, op de vaste plekken, heeft zeker geen zin?
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