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Gele strepen verdwijnen
toch niet vanzelf
: Krijtverf die voor de vrijmarkt

is gebruikt, is ingebrand in de
straat

: Gemeente Leeuwarden blijft
verf wel gebruiken

Patrick van ’t Haar

Leeuwarden |Degemeente Leeuwar-
den gaat een schoonmaakbedrijf in-
huren om gele strepen in het cen-
trum te verwijderen. De gemeente
heeft de strepen zelf heeft aange-
bracht voor Koningsdag. Het gaat om
een soort krijtverf waarmee de ge-
meente verkoopplekken voor de vrij-
markt afbakende. Volgens woord-
voerder Johan de Jong is de verf voor
gebruik getest. Uit die test zou zijn
gebleken dat de verf na een paar re-
genbuitjes vanzelf verdwijnt. Dat
was ook de mededeling van de ge-
meente op27 april, toenhet hele cen-
trum nog een wirwar van gele lijnen
was.

Vrijhouden
,,Maar dat valt toch wel wat tegen”,
erkent De Jong nu. Door het hele cen-
trum zijn de gele lijnen nog zicht-
baar. Op deWirdumerdijk, de Sint Ja-
cobsstraat, het Gouverneursplein en
de Nieuwestad: overal lopen lijnen
en staan woorden als ‘vrijhouden’.

,,Tijdens het testen ging de verf ge-
woon heel makkelijk weg of kon
makkelijk worden verwijderd, daar-
om hebben we dat geel ook gebruikt
voor Koningsdag”, legt De Jong uit.
Maar waarmee de gemeente geen re-
kening hield, was het weer. Tijdens
de test was het vochtig, rond Ko-
ningsdag echter scheen de zon. ,,En
het blijkt nu dus dat de krijtverf dan
inbrandt en niet zo makkelijk wegs-
poelt.”

Ondanks die ervaring is de ge-
meente de krijtverf ook na Konings-
dag blijven gebruiken, bijvoorbeeld
rondHemelvaart. Tweeënhalveweek
na Koningsdag ging de gemeentelij-
kedienst opnieuwmetdegele verf op
pad. Nu voor de bloemetjesmarkt.
Met als gevolg nog meer lijnen in de

Op sommige
plekken zijn toen
wel vier, vijf lagen
over elkaar heen
gespoten

binnenstad. En deze week werd de
verfspuit opnieuw ter hand geno-
men: in verbandmetde tijdelijke ver-
huizing van de markt van het Zaai-
land naar de Nieuwestad zijn de
kraamplekken met gele lijnen afge-
bakend. ,,Maar er wordt nu minder
dik gespoten dan voor Koningsdag.
Op sommige plekken zijn toen wel
vier, vijf lagen over elkaar heen ge-
spoten.”

Komendeweek zal een ingehuurd
schoonmaakbedrijf proberen de
meest in het oog lopende lijnen op de
Wirdumerdijk en de Sint Jacobs-
straat te verwijderen.Dat kost negen-
honderd euro. De gemeente heeft
overigens, met het oog op de verwij-
deringskosten, haar inwoners de af-
gelopen jaren herhaaldelijk ge-
vraagd om voorzichtig te zijnmet ge-
bruik van verf of tape om plekken af
te bakenen voor de vrijmarkt.

Vragen
De fractie van de VVD in de gemeen-
teraad van Leeuwarden vindt dat de
gele krijtverf in de voorraadkast
moet blijven staan. ,,Bizar”, zonoemt
raadslid Harry Bevers het gebruik
van de verf. ,,Hoe kún je die verf op-
nieuw gaan gebruiken als blijkt dat
de verf van tweeweken eerder er niet
af gaat?” De partij gaat schriftelijke
vragen stellen aan het college van
burgemeester enwethouders over de
verf.

Onder meer op de Wirdumerdijk zijn de gele strepen nog goed zichtbaar. Foto: Marchje Andringa


