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Gebruik gele krijtverf Koningsdag en Hemelvaartsdag 

 

 

 

Geacht college, 

 

In het Friesch Dagblad van zaterdag 30 mei 2015 stond een bericht over het gebruik van gele krijtverf 

door de gemeente op Koningsdag en  ruim twee weken later op Hemelvaartsdag. Deze verf is 

gebruikt om vrij te houden plekken te markeren tijdens de vrijmarkt en later de bloemetjesmarkt.  

De resten van de krijtverf blijken niet vanzelf ‘na enige regen buien’ te verdwijnen en moeten nu 

door een gespecialiseerd bedrijf verwijderd worden. 

 

Ondanks de slechte ervaringen is de verf afgelopen week opnieuw gebruikt  in verband met de 

tijdelijke verhuizing van de vrijdagmarkt. De VVD fractie heeft de volgende vragen: 

1. In het artikel wordt gesproken over het aanbrengen van 4 tot 5 lagen verf. Is de verf conform 

de aanwijzingen van de fabrikant aangebracht? Zo nee, waarom is daar van af geweken? 

 

Na Koningsdag is gebleken dat de verf niet vanzelf verdween, mede door het feit dat het ‘zonnig’ 

weer was. De VVD fractie beseft dat we veel van het college kunnen vragen, maar dat het 

beïnvloeden van het weer net iets teveel is, maar ook dat het naar buiten kijken door het raam net 

iets te weinig proactief is. 

2. Waarom is er twee weken later voorafgaand aan Hemelvaartsdag desondanks besloten 

opnieuw deze verf te gebruiken? Is bij dit besluit ook overwegen handige websites van 

dienstverleners als knmi.nl, pietpaulusma.nl of weeronline.nl te raadplegen? 

 

De VVD fractie moet bij dit alles denken aan een oud Nederlands spreekwoord: 

“Een ezel stoot zich in ’t gemeen, nooit twee keer aan dezelfde steen…” 

 

Toch is afgelopen week voor de derde keer besloten gele markeringen met deze verf aan te brengen.  

3. De slechte ervaringen waren op dat moment al bekend: Wat is er in de 

gebruiksomstandigheden veranderd dat dit opnieuw werd gedaan? 

  



4. De gemeente blijft deze verf gebruiken, ondanks de slechte ervaringen. Welke argumenten 

zijn daar voor? 

 

Een gespecialiseerd bedrijf gaat de resten verwijderen. Over deze schoonmaakactie vragen wij ons 

het volgende af: 

 

5. Wat zijn de totale kosten (op korte en lange termijn) om het hele centrum ‘streepvrij’ te 

maken? 

6. Zijn voor het schoonmaken oplosmiddelen nodig? Zo nee, hoe wordt de verf dan verwijderd? 

 

Het college heeft in het verleden inwoners gevraagd om zeer terughoudend te zijn met het gebruik 

van verf en tape om tijdens evenementen plaatsen te markeren, mede gezien de hoge 

verwijderingskosten en de effecten voor het milieu.  

 

7. Ondanks de slechte ervaringen met het verwijderen gebruikt de gemeente tot drie keer toe 

deze verf. Is het college zich er van bewust dat deze handelwijze bij inwoners sterk het 

gevoel van “meten met twee maten” kan oproepen? Zo ja, hoe denkt u dit gevoel weg te 

nemen? Zo nee, waarom niet? 

 

 

Wij verwachten dat u de vragen op zo kort mogelijk termijn en binnen de daarvoor staande 

termijnen kunt beantwoorden.  

 

Namens de VVD Fractie, 

Met vriendelijk groet, 

 

Harry Bevers 

h.bevers@leeuwarden.nl 

06-46285616 
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