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Betreft: Graffiti op elektriciteitshuisjes in de wijk Voorhof II West te Delft.

Geachte directie,
Een van de doelstellingen van de Belangenvereniging Voorhof II West is het tegengaan van
verloedering en verpaupering binnen haar belangengebied. Haar belangengebied wordt begrensd
door de Kruithuisweg, de Prinses Beatrixlaan, de Martinus Nijhofflaan en de Voorhofdreef in Delft.
Onlangs heeft u alle elektriciteitshuisjes in haar belangengebied ontdaan van graffiti. Daarna hebt u
schilderswerkzaamheden aan de huisjes verricht. Daar is de belangenvereniging ontzettend blij mee.
Het bestuur dankt u dan ook hartelijk voor deze schoonmaak en schilderwerk.
De belangenvereniging stimuleert haar leden erop toe te zien dat de wijk netjes blijft. Gebleken is dat
de bewoners dit ook daadwerkelijk doen. Velen van hen zullen dan ook de politie waarschuwen als
onverlaten de huisjes dreigen te besmeuren. Indien graffitivervuiling van de huisjes onverhoopt
toch nog mocht plaatsvinden, dan zal de belangenvereniging u daarvan in kennis stellen.
Het bestuur heeft erover nagedacht hoe de elektriciteitshuisjes in de toekomst op een goedkope
manier duurzaam tegen vervuiling door graffiti kunnen worden beschermd. Het is bekend dat
“graffitikunstenaars” doorgaans geen muren gebruiken die al zijn voorzien van een echt “graffiti
kunstwerk”. Alle lanen in haar belangengebied dragen namen van bekende Nederlandse schrijvers. In
dit verband is in het bestuur het idee ontsproten om de muren te voorzien van voor deze schrijvers
kenmerkende teksten. Dit kan tegen geringe kosten worden gerealiseerd. Het zou voor Stedin een
mooie reclame zijn, indien zij deze “kunst” op haar huisjes aanbrengt.
Indien dit idee u aanspreekt, is de belangenvereniging gaarne bereid om daaraan met raad en daad
haar medewerking te verlenen.
De belangenvereniging ziet uw reactie op deze brief met belangstelling tegemoet.

Hoogachtend,
De Belangenvereniging Voorhof West II

(get.) L.M.C. Bedaux, voorzitter

