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Raadsvragen   
van Dré Rennenberg van Ouderen Appèl Eindhoven over 
Streettattoos Vestdijk 
 
 
 
  

 
 

Eindhoven, 13 juni 2017 
 
Geacht College, 
 
Op 12 juni jongstleden verwees het Eindhovens dagblad op ludieke wijze naar een 
artikel op www.indebuurt.nl over de verwarde situatie betreffende de zogenaamde 
streettattoo op de Vestdijk. Het verbaasde het Ouderen Appèl nogal dat de afsluiting van 
de Vestdijk door het College op feestelijke wijze werd gevierd, terwijl in de rest van de 
stad de doorstroming van het verkeer stagneert. Waar nu echter blijkt dat er geen geld 
beschikbaar is voor een pilot voor brievenbussen, met de bedoeling om vooral ouderen 
en mensen met een beperking te helpen, waarmee een bedrag voor het totale project 
van € 1.887,- gemoeid zou zijn, blijkt nu dat er wel geld genoeg beschikbaar is voor 
fratsen, grappen en grollen, zoals het aanbrengen van een streettattoo. In een tijd waarin 
wij ieder euro zouden moeten omdraaien, smijten wij ze, als het ware, in de vorm van de 
tattoos op straat. 
 
Wij hebben daarom de volgende vragen aan u te stellen: 

1. Kan het college aangeven wat de kosten voor deze streettattoos zijn geweest? 
2. Zijn de kosten van de streettattoos betaald uit de door de Raad beschikbare 

gestelde middelen voor Vestdijk? 
3. Zo nee, uit welke potje zijn de kosten dan betaald? 

Wij zien met belangstelling de antwoorden tegemoet. 

 
 
Hoogachtend, 
 

Dré Rennenberg, Fractievoorzitter 
Ouderen Appèl  Eindhoven 

http://www.indebuurt.nl/


 
 
 Inboeknummer      17bst01029 

 

  
 
 

2 

 
 
 
Antwoord burgemeester en wethouders 
 

1. Kan het college aangeven wat de kosten voor deze streettattoos zijn 
geweest?  

De kosten voor ontwerp en uitvoering van de streettattoos bedragen € 5.000,-. 
De streettattoos maken onderdeel uit van de praktijkopstelling van de Vestdijk. 
Ze zijn aangebracht op plekken waar dwarsverbindingen in de stedelijke ruimte 
meer aandacht en ruimte moeten gaan krijgen. Daarbij zijn de tattoos ingezet 
om mensen aan te zetten tot langzamer rijden. De tijdelijke invulling van de 
Vestdijk geeft ruimte aan co-creatie, design en experiment. Zo ervaren we in de 
praktijk waar kansen en aandachtspunten liggen om in het  ontwerpproces voor 
de herinrichting mee te nemen. 
 

2. Zijn de kosten van de streettattoos betaald uit de door de Raad 
beschikbare gestelde middelen voor Vestdijk?  

Ja. De streettattoos zijn betaald uit het project Vestdijk. Middelen daarvoor 
komen uit het Programma Luchtkwaliteit en Mobiliteit en worden gefinancierd uit 
NSL-middelen (Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit) van het 
Rijk die uitsluitend aan de Vestdijk mogen worden besteed. 
 

3. Zo nee, uit welke potje zijn de kosten dan betaald? 
Niet van toepassing, zie het antwoord op vraag 2. 
 
 
 
Eindhoven, 28 juni 2017 
 
 
 
 
 
 


