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Nee!

Samen houden we
de binnenstad schoon.
Doe mee!
Genoeg van graffiti of wildplak op uw pand?
Laat het goed, snel en veilig schoonmaken door de professionals
van Atea-groep van de Gemeente Breda.

ATEAGROEP
Eenmalig uw pand schoon laten maken
Een reiningsabonnement afsluiten
Offerte
Meer informatie: www.ateagroep.nl/graffiti
Telefoon: (076) 578 51 63
E-mail: h.vanleeuwen@ateagroep.nl

of g.vanbreugel@ateagroep.nl
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GraNee!
Graffiti-project
binnenstad

Heeft het wel zin?

Vanaf april 2015 zijn gemeente, bewoners

optreden dit de vervuiler ontmoedigt, de

en retail (VCOB) gestart om de binnenstad

gevel zich makkelijker laat reinigen.

schoon te houden van graffiti en wildplakken.

Hierdoor wordt het doel bereikt en blijft de

ATEAgroep van Gemeente Breda voert het

kwaliteit van de gevel beter behouden.

Uit de eerdere pilot ‘graffiti en wildplakken
binnenstad 2009 – 2011’ met als doel deze
overlast te reguleren is gebleken dat bij snel

werk uit met gemotiveerde mensen, die hun
vak goed verstaan. Het doel is om alle

Een ongeschreven regel onder de graffiti

graffiti en wildplak (affiches/stickers) in de

spuiters is dat als een gevel eenmaal

binnenstad te verwijderen.

voorzien is van een graffiti afbeelding deze
ongemoeid gelaten wordt. De gemeente wil

Wat houdt het project in?

daarom op de meest gewilde spuit- en

Door de onderlinge samenwerking en de

plaklocaties in overleg met de eigenaar de

hoeveelheid m2 kan ATEAgroep tegen een

gevel voorzien van een hoogwaardige

gereduceerd tarief reinigen. U kunt een

graffiti - ART afbeelding. Over deze

collectief reinigingsabonnement afsluiten

afbeelding zal een anti graffiti systeem

voor het verwijderen van bekladding aan

worden gezet ter bescherming.

uw pand voor € 200,- per jaar per pand.
Appartementencomplexen en/of winkel-

Informatie

centra worden per geval beoordeeld en tegen

Voor deelname aan het collectief reinigings-

een zeer aantrekkelijk tarief geoffreerd.

abonnement kunt u zich melden bij het
VCOB, e-mailadres info@vcob.nl.

Wat doen wij?
De medewerkers van ATEAgroep maken uw

Voor een vrijblijvend advies, offerte of infor-

pand vrij van bekladding. Dit wordt

matie over de abonnementsvormen of een

herhaald als uw pand opnieuw wordt

eenmalige opdracht, kunt u contact opnemen

beklad gedurende 1 jaar. Gevels welke met

met ATEAgroep van de Gemeente Breda.

regelmaat doelwit zijn van graffiti overlast
worden voorzien van een anti graffiti

Kijk voor meer informatie op de site

systeem om de ondergrond (gevelopper-

van ATEAgroep Gemeente Breda:

vlak) te beschermen.

www.ateagroep.nl/contact

