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Beste leden en duoburgerleden,
Van de fractie van Lijst Linssen is een rondvraag ontvangen voor de Commissie Burger en Bestuur over de vernieling
van de Pompejustoren te Halsteren.
Vraag 1:
Zijn voorgaande geïnventariseerde schades op gemeentelijke eigendommen al verhaald op de dader? Is het college
voornemens om ook deze schade van de Pompejus te gaan verhalen op de dader?
Antwoord:
Zoals in de brief van 5 april 2017 is toegezegd is er intensief contact geweest met de politie inzake de mogelijkheid om
aangifte te doen van de vernieling van gemeentelijke eigendommen door het aanbrengen van graffiti. Tot op heden is het
nog niet mogelijk gebleken de aangebrachte schade op een dader te verhalen. Op het moment dat door de politie
aangegeven wordt dat een mogelijke dader in zicht is zal de schade, welke blijkt uit onze inventarisatie die dan
geactualiseerd zal worden, op deze dader worden verhaald. Natuurlijk blijft het onzeker of het mogelijk zal zijn de
aangebrachte schade op een eventuele dader te verhalen. Hierbij kan bijvoorbeeld de financiële situatie van de dader
van invloed zijn.
Het aanbrengen van graffiti zonder toestemming van de eigenaar van het pand of object wordt wettelijk gezien als
vernieling en is dus als zodanig een strafbaar feit. De gemeente is eigenaar van de toren van Pompejus en wij hebben
dan ook aangifte bij de politie gedaan van vernieling. Afhankelijk van het verloop van het onderzoek door de politie zal
moeten blijken of de mogelijkheid ontstaat om de aangebrachte schade op de dader(s) te verhalen. Indien mogelijk wordt
zal door de gemeente zeker getracht worden de geleden schade op de dader(s) te verhalen.
Vraag 2:
Is het college voornemens om ook gedupeerde burgers en ondernemers in onze gemeente bij te staan in het verhalen
van de schade op de dader?
Antwoord:
Slachtoffers van strafbare feiten worden door het Openbaar Ministerie, tijdens het strafproces, in de gelegenheid gesteld
de daders aansprakelijk te stellen voor de door hen geleden schade, De gemeente heeft in dit proces geen rol of taak.
Vraag 3:
De dader/eigenaar van de tag is bekend bij gemeente en politie. Wat zijn de additionele mogelijkheden om deze dader
juridisch aan te pakken?
Antwoord:
Het is inderdaad correct dat de politie in het verleden proces-verbaal opgemaakt heeft ten laste van een verdachte die
destijds deze tag gebruikte. Dit betekent niet automatisch dat deze persoon ook de dader van de recente vernieling van
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de toren van Pompejus is. Dit zal moeten blijken uit het onderzoek dat door de politie moet worden uitgevoerd. Zoals in
de beantwoording van vraag 1 al is aangegeven zal, bij het bekend worden van de dader(s), zeker getracht worden de
schade op de dader(s) te verhalen.
Aanvullend merken wij nog op dat door team Handhaving van de gemeente, in samenwerking met een medewerker van
Brabants landschap, zeer recent aanwijzingen zijn gevonden die mogelijk wijzen in de richting van de dader(s) van de
bekladding van de toren van Pompejus. Deze informatie is ter beschikking gesteld aan de politie voor het strafrechtelijk
onderzoek.
Graffiti is een vorm van vernieling die de verloedering van de leefomgeving van onze inwoners direct negatief beïnvloedt.
Een aanpak is dan ook zeker noodzakelijk. Helaas is het tot op heden zo dat door velen graffiti niet gezien wordt als een
ernstig strafbaar feit. Graffiti wordt nu gezien als een maatschappelijk aanvaard verschijnsel en om tot een preventieve
en effectieve repressieve aanpak te kunnen komen is het noodzakelijk dat het niet meer accepteren van deze vorm van
vernieling breed gedragen wordt. Het college zal een plan van aanpak op te stellen met als doel te komen tot een
preventieve en repressieve aanpak van ongewenste graffiti. Hierbij zal zeker ook een appèl gedaan worden op de
houding en het gedrag van onze inwoners ten aanzien deze vorm van vernieling.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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