
GRAFFITI &
WILDPLAKKEN 
schoon geregeld



Propere straten en nette gevels maken van Gent een aangename stad. 
Ongewenste graffiti, wildgeplakte affiches en zelfklevers geven een 
verloederde indruk. Het Gentse stadsbestuur pakt dat probleem aan  
met een driesporenbeleid:

1. Daders opsporen en sanctioneren
2. Ongewenste graffiti, affiches en zelfklevers verwijderen
3. Plakkers en graffiti-artiesten legale zones aanbieden

Deze folder legt uit wat de Stad Gent voor jou kan betekenen.
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1. WAAR KUN JE AANGIFTE DOEN ALS JE PAND BESMEURD WERD?
 
Het aanbrengen van graffiti, affiches en zelfklevers, in welke vorm dan ook, 
is zonder toestemming van de eigenaar verboden en dus ook strafbaar. 
Dat verbod geldt zowel voor openbare als private eigendommen. 
Ook sjabloongraffiti (bijvoorbeeld in het kader van reclame, kunst of wegaanduiding) 
en ‘reverse graffiti’ (waarbij vuil wordt weggespoten om tot een tekst of tekening 
te komen) vallen hieronder. 

Werd je (huur)pand besmeurd met graffiti, affiches of zelfklevers? 
Doe zeker aangifte bij het politiecommissariaat in je buurt. Adressen en 
openingsuren vind je op www.politiegent.be of kun je opvragen bij Gentinfo.
Een afspraak maken doe je via https://afspraak.politie.gent.be. Wist je dat je ook 
digitaal aangifte kunt doen van grafitti via www.politie.be/nl/police-on-web? 
Overtreders worden vervolgens opgespoord en gesanctioneerd. Ze moeten alle kosten 
voor de verwijdering terugbetalen aan de Stad Gent. 

2. HOE KRIJG JE OPNIEUW EEN PROPERE GEVEL?  

De Stad Gent verwijdert gratis ongewenste graffiti, wildgeplakte affiches en zelfklevers. 
Je moet de Stad vooraf wel schriftelijk toestemming geven voor de verwijdering. 
Vul het online formulier in op www.stad.gent/graffiti. Of download het en bezorg  
het origineel ondertekend formulier aan de Stad Gent. Ingescande of gemailde formulieren 
worden niet aanvaard.

Zie je ergens graffiti op het openbaar domein waar het niet mag?
Dat kan je melden via het online meldingsformulier op www.stad.gent/graffiti of via Gentinfo.

Wil je meer weten over de manier van verwijderen? 
Contacteer de Groendienst: 09 323 66 00 - graffitiverwijderen@stad.gent

Ben je wel vaker slachtoffer van wildplak? 
Haal gratis bordjes ‘VERBODEN AAN TE PLAKKEN’ in de Stadswinkel, Botermarkt 17 A, 9000 Gent



3. WAAR MOGEN GRAFFITI EN AFFICHES WEL? 

A/ graffitikunst 

Mooie graffitikunst kan een oude gevel of een grijze straat helemaal opfleuren. 
Met opdrachten aan graffitikunstenaars, graffiti-jams en workshops voor beginners 
geven de Stad Gent en diverse partners de artiesten een duwtje in de rug. 

Alle mooie street art in Gent kun je bewonderen op de website van Cultuur Gent:
cultuur.stad.gent/street-art

Ga je liever zelf op verkenning? Download dan de Sorry Not Sorry street art kaart of 
haal je gratis exemplaar op bij Visit Gent. 

Artiest: Roa



B/ in de permanente legale zones en gedoogzones 

Onder het Keizerviaduct, in de Denderlaan op de muur aan het parkje nabij  
vzw Kunsthart, in het Werregarenstraatje en aan de Koopvaardijlaan (vlakbij het 
Ibishotel) kunnen creatievelingen vrij graffiti spuiten. 

Wil je meer weten over legale graffitikunst? 
Contacteer Cultuur Gent:
09 323 61 80 - cultuur@stad.gent

Artiest: A Squid Called Sebastian

Artiest: A Squid Called Sebastian



C/ op de aanplakborden voor vrije affichage

Gent is een bruisende stad met elke dag heel wat leuke evenementen. Organisatoren 
promoten hun optredens, fuiven en tentoonstellingen graag via affiches op plaatsen 
waar veel volk passeert. Op heel wat van die locaties heeft de Stad Gent aanplakborden 
voor de aankondiging van evenementen geplaatst. Promotie voor andere doeleinden 
hoort hier niet thuis.

Op een aanplakbord mag maximaal 1 affiche per evenement opgehangen worden. 
Het is verboden affiches te overplakken van evenementen die nog moeten plaatsvinden. 
De borden worden elke 1ste en 3de vrijdag van de maand schoongemaakt zodat iedereen 
de kans krijgt zijn aanbod netjes te presenteren.

De locaties van de aanplakborden kun je downloaden op www.stad.gent/graffiti of 
opvragen bij Gentinfo.

Artiest: A Squid Called Sebastian
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NOG VRAGEN? 
Alle info over graffiti en wildplakken staat op www.stad.gent/graffiti

Gentinfo
Bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur
09 210 10 10 - gentinfo@stad.gent

Voor meer info over het driesporenbeleid: preventievoorveiligheid@stad.gent 


