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Advies aanpak fietsdiefstal Dordrecht 
De aanpak van fietsdiefstal vergt een integraal plan van aanpak. In dit hoofdstuk wordt op basis van 
de informatie uit voorgaande hoofdstukken beschreven met welke maatregelen de gemeente en de 
politie in Dordrecht, samen met anderen, fietsdiefstal het beste kunnen bestrijden. Allereerst is een 
algemene doelstelling geformuleerd, waarna per onderdeel concrete activiteiten opgenomen zijn die 
in het plan van aanpak passen. Tevens is gekeken welke randvoorwaarden er gerealiseerd moeten 
zijn om deze activiteiten te kunnen uitvoeren. Aan de hand van dit advies kan de gemeente het plan 
van aanpak fietsdiefstal schrijven en afstemmen met andere partijen.  

1. Hoofddoelstelling 

In het nationale veiligheidsbeleid hebben de rijksoverheid en de korpsbeheerders afspraken gemaakt 
over het terugdringen van criminaliteit en overlast in de publieke ruimte met circa 20 tot 25 procent in 
de periode 2003 – 2006. Dat kan alleen door middel van een drastische verlaging van de 
zogenaamde volumecriminaliteit: fietsdiefstal, diefstal uit auto's, vernielingen en inbraak. Op het 
gebied van opsporing en handhaving ligt de prioriteit bij de (jeugdige) veelplegers, waaronder zich 
ook veel fietsendieven bevinden. Deze landelijke afspraken bieden volop aanknopingspunten voor de 
aanpak van fietsdiefstal.  

Gemeente Dordrecht heeft een Integraal Veiligheidsbeleid vastgesteld, waarin ook doelstellingen voor 
fietsdiefstal zijn opgenomen. De Fietsersbond onderschrijft deze doelstelling, het omvat de juiste 
ambitie.  

De centrale hoofddoelstelling voor het Plan van Aanpak fietsdiefstal Dordrecht is: 
Het verminderen van het slachtofferschap fietsdiefstal in Dordrecht met 25 procent in 2006 ten 
opzichte van de stand van zaken in 2001 via een integrale aanpak van het probleem.  

Deze doelstelling vormt een uitwerking van de lokale ambitie slachtofferschap van criminaliteit met 5 
% terug te dringen. De Fietsersbond ziet nog graag afstemming van deze doelstelling met de 
Veiligheidsverklaring van gemeenten in Zuid-Holland-Zuid, politie ZHZ en het arrondissement 
Dordrecht. 

De operationalisering van deze doelstelling is op 2 manieren uitgewerkt. Het slachtofferpercentage 
fietsdiefstal uit de monitor Leefbaarheid & Veiligheid van de gemeente Dordrecht moet van 16 % in 
2001 naar 12 % in 2006. En het aantal aangiften van fietsdiefstal bij politie van 1376 in 2001 naar 
1032 in 2006.  

De doelstelling en de operationalisering van de doelstelling hebben nog niet geleid tot een uitwerking 
in de vorm van een integraal actieplan. Dit is noodzakelijk om de geformuleerde doelstelling te 
bereiken. Bij de totstandkoming van een breed gedragen integraal Plan van Aanpak fietsdiefstal 
Dordrecht kan nauw aangesloten worden bij al aanwezige overlegstructuren. Speciale partners voor 
dit specifieke onderwerp die nog niet bij het veiligheidsoverleg betrokken zijn, zoals fietshandelaren 
en de Fietsersbond moeten bij de totstandkoming betrokken worden. Welke stappen zijn noodzakelijk:  
• De gemeente neemt het initiatief voor het schrijven van het uitwerken van het IVP met een Plan 

van Aanpak fietsdiefstal Dordrecht. De coördinatie ligt handen van de ambtenaar integrale 
veiligheid, waarbij deze intensief samengewerkt met de coördinator volumecriminaliteit bij politie, 
die een belangrijke rol heeft bij het aanjagen van de aanpak van fietsdiefstal.  

• Politie, onder meer de GPF-ers en Fietsersbond-afdeling Dordrecht zijn nauw betrokken bij het 
totstandkomen van het Plan van Aanpak fietsdiefstal Dordrecht. 

• Het Plan van Aanpak fietsdiefstal Dordrecht wordt ook met andere organisaties, instanties of 
bedrijven die een rol kunnen spelen bij de aanpak van fietsdiefstal afgestemd, zoals Het 
Openbaar Ministerie, fietsenmakers, woningbouwverenigingen, ProRail en het programmabureau 
Wijken . Deze partijen worden gestimuleerd om optimaal bij te dragen aan de aanpak van 
fietsdiefstal.  
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• Begin 2005 wordt het Plan van Aanpak fietsdiefstal Dordrecht gepresenteerd aan de 
raadscommissie.  

• In het Plan van Aanpak fietsdiefstal Dordrecht wordt vastgelegd dat de gemeente ook bij nieuwe 
plannen en beleidsvoornemens kijkt of de aanpak van fietsdiefstal te integreren is.  

• Jaarlijks bekijken gemeente, Politie en Fietsersbond samen of de acties het gewenste resultaat 
opleveren en zo nodig wordt bijgestuurd. 

Voor het bereiken van de centrale hoofddoelstelling voor de aanpak van fietsdiefstal in Dordrecht 
worden deeldoelstellingen geformuleerd op de thema's gebiedsgerichte aanpak, registratie en 
beleidsinformatie, parkeren en vastzetten, controle en toezicht, handhaving, terugbezorging en 
communicatie.  

2. Gebiedsgerichte aanpak 

Voor de preventie van fietsdiefstal en andere volumecriminaliteit is een gebiedsgerichte aanpak vaak 
het meest effectief. Gebiedsgerichte veiligheidsinstrumenten zoals het Politiekeurmerk Veilig Wonen®, 
de Handreiking Veilig Uitgaan en het Keurmerk Veilig Ondernemen bevatten concrete maatregelen 
ter preventie van fietsdiefstal. Met de Veiligheidseffectrapportage, de Europese norm voor 
criminaliteitspreventie en stedenbouwkundig ontwerp ENV 14 383-2, convenanten en 
veiligheidsarrangementen kan de aanpak van fietsdiefstal systematisch en met alle relevante partijen 
worden vormgegeven en vastgelegd. Bij het gebiedsgerichte beleid en de toepassing van 
bovengenoemde instrumenten moet de gemeente fietsdiefstal als aandachtspunt meenemen.  

Dat leidt tot de volgende doelstellingen op het thema gebiedsgerichte aanpak:  
∗ Het voorkomen van fietsdiefstal is uitgangspunt bij de gebiedsgerichte aanpak van 

veiligheidsproblemen, fietsparkeren en bouwen en wonen.  
∗ Bij de wijkschouw welke 2 keer per jaar wordt gehouden vormt aanpak fietsdiefstal een belangrijk 

onderwerp.  
∗ Jaarlijks worden 1 a 2 belangrijke hotspots van fietsdiefstal onderzocht en door de gemeente 

aangepast. Tot en met 2006 worden de in de Fietsdiefstalscan Dordrecht bekeken locaties in 
ieder geval aangepakt.   

Om dit te realiseren, zijn een aantal stappen noodzakelijk. 
• De gemeente gaat bij ieder bestemmingsplan na of een Veiligheidseffectrapportage noodzakelijk 

is. Daarin wordt standaard aandacht besteed aan het fietsdiefstalrisico. 
• De gemeente legt in afspraken met woningbouwverenigingen en projectontwikkelaars (en andere 

bouwers) vast dat bij nieuwbouwprojecten wordt gebouwd volgens het Politiekeurmerk Veilig 
Wonen® (nieuwbouw). Bij het realiseren van wijkvoorzieningen en publieksvoorzieningen worden 
de eisen S8 en S9 van het politiekeurmerk toegepast waarmee voldoende en veilige 
fietsparkeervoorzieningen worden gerealiseerd. Hiermee wordt de gemeentelijke 100% eis 
Politiekeurmerk Veilig Wonen® Nieuwbouw gecombineerd met fietsdiefstalaanpak. 

• Naast het lopende programma voor bewoners met betrekking tot advisering certificaat Veilige 
Woning bestaande bouw, stimuleert de gemeente de toepassing van het Politiekeurmerk Veilig 
Wonen® bestaande bouw bij woningbouwverenigingen en verenigingen van eigenaren.  

• Bij stadsvernieuwingsprojecten legt de gemeente vast dat het Politiekeurmerk Veilig Wonen® 
Uitgangspunt vormt bij de verbouwingen. Zowel het certificaat Veilige Woning als Veilig Complex 
als Veilige Woonomgeving worden geëist. 

• In risicogebieden waar woningen geen individuele bergingen hebben, zet de gemeente zet zich in 
om te voldoen aan de eisen van het certificaat veilige woonomgeving.  

• De gemeente reserveert vanaf 2005 voldoende geld voor het inkopen van kennis voor het 
toepassen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen® en Veiligheidseffectrapportages. 

• De uitkomsten van de maandcijfers van het ICC op wijkniveau worden maandelijks besproken 
met het wijkMT-plus, in overleg met de gebiedsgebonden politiefunctionaris. Op basis van de 
gegevens worden effecten van de maatregelen gevolgd en eventueel bijgesteld. Er wordt 
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afgewogen welke aanpak moet worden gekozen of geïntensiveerd: toezicht verhogen op locaties, 
persoonsgeboden toezicht, ‘posten’, kleine ingrepen in de ruimte zoals snoeien, betere 
verlichting, plaatsen van fietsenrekken, inschakelen van jeugdzorg etc.   

Dordrecht Centrum (Bagijnhof en Achterom)  
• De gemeente vervangt de huidige fietsparkeervoorzieningen door voorzieningen met 

FietsParKeur. In de toekomst worden beschadigde rekken vervangen. De overige zaken rondom 
de rekken (de positionering, het zicht op de rekken en het schoonhouden van de rekken) lijkt op 
orde). Of er voldoende rekken staan voor opvang van de parkeerpieken is ons niet bekend. 
Hiervoor zal de gemeente op piektijden tellingen dienen te verrichten. In het kader van Veilig 
Ondernemen worden afspraken gemaakt tussen gemeenten, winkeliers en politie over toezicht 
door politie, toezichthouders en mogelijk cameratoezicht.  

Stationsgebeid voorzijde (Stationsplein / burgemeester de Raadtsingel) 
• De gemeente werkt verder aan de verbetering van de kwaliteit van het stationsgebied. Bij de 

herinrichting van het stationsplein dient er aandacht te zijn voor de bereikbaarheid van de 
fietsparkeerlocaties aan de west- en oostzijde van de ingang. Fietsers moeten conflictvrij of met 
voorrang de parkeerplaats kunnen bereiken. Het bestemmen van het stationsplein als 
verblijfsgebied mag niet betekenen dat er voor geparkeerde fietsen geen plaats meer is. Het 
volgen van de kwaliteitseisen uit “Met de fiets naar de trein” gecombineerd met een stevige 
uitbreiding van het aantal fietsplekken aan de Oostzijde vormen het uitgangspunt voor de 
verbetering van de stalling. Conform afspraak met ministerie van Verkeer en Waterstaat, ProRail 
en de Fietsersbond wordt de lokale afdeling van de Fietsersbond als gelijkwaardige partner 
betrokken bij de totstandkoming van de nieuwbouwplannen voor stationsfietsenstallingen in het 
kader van Ruimte voor de Fiets. Met partners worden ook afspraken gemaakt over het monitoren 
en eventueel uitbreiden van de capaciteit. 

• Het in ontwikkeling zijnde Veiligheidsconvenant voor de stationsomgeving bevat afspraken over 
informeel en formeel toezicht (en mogelijk ook camera’s) en onderhoud van de fietsenrekken. 
Beleid voor verwijdering van fietswrakken en weesfietsen (fietsen die al 4 weken niet gebruikt zijn) 
en hinderlijk geplaatste fietsen vormen hier ook onderdeel van. De gemeente houdt bij de vast te 
stellen procedures alle zorgvuldigheidseisen in de gaten (zie bijlage 2). 

 
Stationsgebied Markettenweg  
• Het in ontwikkeling zijnde Veiligheidsconvenant voor de stationsomgeving bevat afspraken over 

informeel en formeel toezicht, onderhoud van de fietsenrekken en een beleid voor verwijdering 
van fietswrakken en weesfietsen (fietsen die al 4 weken niet gebruikt zijn) en hinderlijk geplaatste 
fietsen vormen hier onderdeel van. De gemeente houdt bij de vast te stellen procedures alle 
zorgvuldigheidseisen in de gaten (zie bijlage 2). 

• Gezien de geringe mogelijkheden voor informeel toezicht op deze locatie worden er afspraken 
gemaakt over formeel toezicht door politie en stadswachten en eventuele toezichthouders. 

• Indien fietsendieven actief zijn, is persoonsgericht toezicht op deze locatie gewenst. 
• Het gebruik van camera’s voor het houden van toezicht onderzocht. Bij gebruik worden tevens 

afspraken gemaakt over opvolging bij constatering van verdachte situaties en over het 
aanhouden van fietsendieven op basis van de camerabeelden. 

Winkelcentrum Sterrenburg 
Het winkelcentrum in onlangs grondig opgeknapt. Het ontbreken van goede fietsparkeervoorzieningen 
en het organiseren van toezicht op de onbewaakte fietsparkeerlocaties is een gemiste kans.  
• De huidige fietsenrekken worden alsnog vervangen door rekken met FietsParKeur. 
• De gemeente onderzoekt in samenwerking met de winkeliersvereniging of 

beveiligingsmedewerkers/toezichthouders die in het winkelcentrum actief zijn ook ingezet kunnen 
worden voor toezicht buiten bij de fietsparkeerlocaties. 

• De gemeente onderzoekt in samenwerking met de winkeliersvereniging de mogelijkheden van het 
aanbieden van gratis bewaakt stallen bij het winkelcentrum. Zo’n gratis bewaakte stalling zal 
vooral gebruikt worden voor langparkeerders, die bereid zijn iets verder te lopen naar de plek van 
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bestemming. Kortparkeerders zullen een fietsparkeervoorziening dicht bij de bestemming 
prefereren.  

 
Zwembad Aquapulca 
• Zowel bij het wedstrijdbad als bij het recreatiebad is een complete herziening van de 

fietsvoorzieningen noodzakelijk. De locatie van de fietsklemmen bij het recreatiebad wordt 
gewijzigd en er worden alleen klemmen met FietsParKeur geplaatst. Daarnaast worden ze op een 
plek neergezet waar er of direct (toe)zicht vanaf de ingang of vanaf de openbare weg is.  

• Er worden afspraken gemaakt met de toezichthouder van de autoparkeerplaats over het toezicht 
op de fietsparkeerplaats.  

• De verlichting wordt verbeterd.  
• Er worden afspraken gemaakt over het onderhoud van de fietsenrekken en het schoonhouden 

van de locatie. 
 

3. Registratie en beleidsinformatie 

Om fietsdiefstal goed te kunnen bestrijden, moet het aantal aangiften en de kwaliteit van de aangiften 
omhoog. Daarvoor is het belangrijk dat meer mensen de unieke kenmerken van hun fiets kennen. 
Ook moeten ze aangifte doen (weer) nuttig vinden. Daarnaast moeten alle aangiften in een goed 
toegankelijk bestand komen dat ook wordt gebruikt. Hiervoor zijn wel aanpassingen in de 
bedrijfsprocessen van de politie noodzakelijk. Tenslotte moet de informatie uit de aangiften en van de 
(wijk)agenten en buurtmeesters beschikbaar komen voor de bestrijding van fietsdiefstal. 

Dat leidt tot de volgende doelstellingen op het thema registratie en beleidsinformatie: 
∗ De aangiftebereidheid van burgers voor het delict fietsdiefstal stijgt met 10 procent in 2006 ten 

opzichte van de stand van zaken in 2001 (of 2003). Ook de kwaliteit van de aangifte verbetert. 
∗ In 2005 worden de bedrijfsprocessen bij Politie Dordrecht geoptimaliseerd om fietsdiefstal zo 

efficiënt mogelijk te kunnen bestrijden. 
∗ Ontwikkelingen ten aanzien van de omvang en het karakter van fietsdiefstal in Dordrecht worden 

systematisch gevolgd en zo mogelijk aangepakt. 

Om de eerste doelstelling te operationaliseren moet een goede informatiebron gekozen worden. 
Daartoe zou in de monitor Leefbaarheid & Veiligheid een vraag over aangiftebereidheid moeten 
worden opgenomen. Nadeel is wel dat er pas een betrouwbare meting komt per 2005 en deze van 
het referentiejaar 2003 ontbreekt. De Fietsersbond-enquête uit 2003, waarin 73 % van de fietsers 
aangaf aangifte gedaan te hebben van hun gestolen fiets, is onvergelijkbaar met de resultaten van de 
monitor.  

Om bovenstaande doelstellingen te realiseren, zijn een aantal stappen noodzakelijk: 
• Politie Dordrecht informeert haar medewerkers over de initiatieven rondom de aanpak van 

fietsdiefstal in Dordrecht en het belang daarbij van een groeiend aantal goede aangiftes van 
fietsdiefstal. 

• Politie en gemeente geven brede bekendheid aan het belang van aangifte doen en vragen daarbij 
specifiek aandacht voor (digitale) aangifte van fietsdiefstal. 

• Gemeente Dordrecht werkt in 2005 in overleg met politie, Fietsersbond en de vakhandel een plan 
uit voor het graveren van postcodes in bestaande fietsen, waarbij ook alle overige kenmerken van 
de fiets op een fietsregistratiekaart vastgelegd worden voor de eigenaar. 

• Politie Dordrecht implementeert de automatische koppeling van BPS met het landelijk bestand 
voor gestolen fietsen bij de RDW zodra deze gereed is. De automatische koppeling wordt 
ontwikkeld door het ITO (automatiseringsorganisatie van de politie) en is volgens planning gereed 
in voorjaar 2005. 

• De maandcijfers in de standaardrapportage van het ICC omvatten aangiftegegevens van 
(fiets)diefstal op locatie, tijdstip, modus operandi, soort fiets en het aantal teruggevonden fietsen. 
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• De uitkomsten van de maandcijfers van het ICC op wijkniveau worden maandelijks besproken 
met het wijkMT-plus. Op basis van de gegevens worden effecten van de maatregelen gevolgd en 
eventueel bijgesteld. Er wordt afgewogen welke aanpak moet worden gekozen of geïntensiveerd: 
toezicht verhogen op locaties, persoonsgeboden toezicht, ‘posten’, kleine ingrepen in de ruimte 
zoals snoeien, betere verlichting, plaatsen van fietsenrekken, inschakelen van jeugdzorg etc.   

• Politie Dordrecht en de gemeente bespreken een keer per kwartaal de analyses van de aangiften 
in het overleg aanpak fietsdiefstal. 

• Als uit de analyse blijkt dat er een expliciet patroon in de fietsdiefstallen te ontdekken is (steeds 
dezelfde soort fietsen, steeds dezelfde manier van stelen) wordt het toezicht hierop aangepast. 

4. Parkeren en vastzetten 

Voldoende en veilige plaatsen om fietsen te stallen zijn een goede preventieve maatregel om diefstal 
te voorkomen. Via het beleid ten aanzien van bouwen en wonen kan de gemeente invloed uitoefenen 
op ontwikkelaars en beheerders van vastgoed, onder andere met het Politiekeurmerk Veilig Wonen® 
(zie de paragraaf over gebiedsgericht beleid). Daarnaast is de gemeente is verantwoordelijk voor de 
aanleg en onderhoud fietsparkeervoorzieningen in de openbare ruimte. Er wordt momenteel in de 
gemeente gewerkt aan een fietsbeleidsplan, waar fietsparkeren onderdeel van uitmaakt. Er liggen 
mogelijkheden om de aanpak van fietsdiefstal te combineren met het fietsbeleidsplan. 

Dat leidt tot de volgende doelstelling op het thema parkeren en vastzetten: 
∗ De gemeente Dordrecht zorgt voor voldoende en veilige fietsparkeervoorzieningen bij woningen, 

voorzieningen en instellingen.  

Om dit te realiseren, zijn een aantal stappen noodzakelijk. 
• De gemeente plaatst vanaf 2005 alleen nog fietsenrekken met FietsParKeur (voor de openbare 

ruimte).  
• De gemeente stelt een plan vast voor vervanging van oude rekken waarbij de prioritering 

plaatsvindt op basis van het risico op fietsdiefstal op die locatie. 
• De gemeente reserveert voldoende budget voor de vervanging van de oude rekken. 
• Bij voorzieningen en instellingen komen voldoende voorzieningen voor het aantal te verwachten 

gebruikers en bezoekers, zo dicht mogelijk bij de ingang gesitueerd, logisch ten opzichte van de 
aanrijroutes, goed in het zicht en goed verlicht. Hierover treedt de gemeente in overleg met 
eigenaren/beheerders van wooncomplexen, sportaccommodaties, scholen enz.   

 
Afspraken over het politiekeurmerk Veilig Wonen®, over de stallingsvoorzieningen bij woningen zijn te 
vinden in paragraaf gebiedsgerichte aanpak. In de paragraaf communicatie wordt aandacht besteed 
aan het goed gebruik van goede rekken. 

5. Controle en toezicht 

Controle heeft vooral effect op het voorkomen van heling. Wanneer mensen weten dat ze risico lopen 
met een gestolen fiets, zullen ze geen gestolen fiets meer kopen en zullen fietsendieven hun gestolen 
fiets niet meer kunnen verkopen. Formeel toezicht heeft vooral een preventieve werking op diefstal. 
Het kan zich richten op plaatsen of personen. In Dordrecht is speciaal beleid ontwikkeld voor 
volumecriminaliteit, waarbij de aanpak van veelplegers centraal staat. Ten opzichte van 2002 moeten 
in 2006 1000 extra verdachten met een proces verbaal naar het OM worden gestuurd. Een deel van 
de verdachten zal logischerwijs fietsendief zijn. Bij de gebiedsgerichte aanpak is al ingegaan op het 
belang van informeel toezicht op plekken waar veel fietsen staan.  

Dat leidt tot de volgende doelstellingen op het thema controle en toezicht: 
∗ Politie en/of gemeentelijke toezichthouders controleren regelmatig fietsen om te bekijken of deze 

als gestolen staan geregistreerd. Deze contoles richten zich zowel op fietsers als op 
rijwielhandelaren. 



 Fietsdiefstalscan Dordrecht Deel 1 Aanpak fietsdiefstal in Dordrecht   6 

 

  november 2004 

∗ Op plaatsen waar veel fietsen gestolen worden wordt actief toezicht gehouden.  
∗ De politie houdt actief toezicht op fietsendieven die veelvuldig fietsen stelen en zij worden actief 

opgespoord. 

Om dit te realiseren, zijn een aantal stappen noodzakelijk.  
• De politie organiseert in samenwerking met de wijkteams en eventueel met andere Boa’s controle 

op verdachte fietsen, volgens model “Harderwijk” (zie bijlage 2). Hier worden fietsen op straat 
gecontroleerd of zij als gestolen geregistreerd staan en zo ja, dan wordt de eigenaar staande 
gehouden, verhoord, beboet en wordt de fiets in beslag genomen en bij de rechtmatige eigenaar 
terugbezorgd. Deze controle kan gecombineerd worden met bijvoorbeeld fietsverlichtingsacties, 
parkeercontroles auto's, 100% controles.  

• Als geconstateerd wordt dat gestolen fietsen en fietsonderdelen op de openbare weg verkocht 
worden, wordt bij APV verboden deze te kopen en te verkopen op de openbare weg. 

• Gemeente Dordrecht introduceert in 2005 een in- (en ver)koopregister voor rijwielhandelaren die 
handelen in tweedehands fietsen.  

• Vanaf de introductie van het register controleert de gemeente minimaal 2 maal per jaar of de 
handelaren het register volgens de regels gebruiken.  

• Gemeente Dordrecht introduceert in 2005 een gedragscode voor rijwielhandelaren die handelen 
in tweedehandsfietsen. Alle BOVAG-fietsenmakers werken al met een gedragscode. De 
gemeente sluit bij deze gedragscode aan. 

• De gemeente informeert na de introductie van de gedragscode haar burgers waar zij veilig een 
tweedehandsfiets kunnen kopen: bij een winkel met een gedragscodesticker! 

• Als uit de kwartaalanalyse van de fietsdiefstalcijfers blijkt dat er een expliciet patroon in de 
fietsdiefstallen te ontdekken is (duidelijke toename op bepaalde locaties, steeds dezelfde soort 
fietsen, steeds dezelfde manier van stelen) wordt het toezicht hierop aangepast. 

• De politie houdt actief toezicht op bekende fietsendieven. 

6. Handhaving 

Voor een geloofwaardige aanpak van fietsdiefstal dient controle en toezicht te leiden tot opsporing en 
uiteindelijk ook tot strafrechtelijke handhaving. Politie Dordrecht heeft voor de aanpak van fietsdiefstal 
een intensieve repressieve aanpak van fietsendieven en helers via een dadergerichte aanpak en 
daderregie.  

Dat leidt tot de volgende doelstelling op het thema handhaving: 
∗ Succesvolle opsporingsinspanningen leiden altijd tot strafrechtelijke handhaving 

Om dit te realiseren, zijn een aantal stappen noodzakelijk.  
• De politie houdt van bekende fietsendieven een ketenkalender bij waardoor er meer inzicht 

ontstaat in het gedrag van de veelpleger en bijvoorbeeld snellere voorgeleiding aan de rechter 
commissaris mogelijk wordt. De ketenkalender wordt al toegepast in Utrecht, voor jeugdige 
veelplegers. 

• Van 'eigenaren' van gestolen fietsen wordt onderzocht of zij zich schuldig maken aan 
schuldheling (zie de paragraaf over controle en toezicht). Indien dat het geval is wordt proces 
verbaal opgemaakt. Deze worden voor strafrechtelijk afdoening doorgestuurd aan het Openbaar 
Ministerie.    

• Indien verhoren van verdachten van schuldheling aanwijzingen opleveren over fietsendieven of 
beroepshelers, volgen extra opsporingsinspanningen. 

• Tussen politie en OM worden afspraken gemaakt over zaakaspecten zoals inhoud en kwaliteit 
van het proces verbaal en wijze van afdoening.  
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7. Terugbezorging 

Het terugbezorgen van fietsen aan de eigenaar geeft fietsers weer het vertrouwen in de aanpak van 
politie en gemeente. Zij zien dat er wat gebeurt aan het probleem fietsdiefstal en dat het dus ook 
(weer) zin heeft om aangifte te doen. Het aantal fietsen dat kan worden terugbezorgd bij de 
oorspronkelijke eigenaar zal voor een deel afhangen van de frequentie en het succes van 
fietsdiefstalcontroles op straat. Als met deze vorm van controle en met de terugbezorging ervaring is 
opgebouwd zouden (samenhangende) kwantitatieve doelstellingen kunnen worden geformuleerd. 

Dat leidt tot de volgende doelstellingen op het thema terugbezorging: 
∗ Van alle door de gemeente en de politie aangetroffen, verwijderde en in beslag genomen fietsen 

wordt de eigenaar, indien te achterhalen, op de hoogte gebracht en in de gelegenheid gesteld de 
fiets op te halen.   

∗ In 2006 worden doelstellingen geformuleerd voor het aantal terug te bezorgen fietsen, mede in 
relatie tot de intensiteit van de controle van fietsen op diefstal. 

Om dit te realiseren, zullen een aantal stappen genomen moeten worden. 
• De gemeente organiseert in overleg met de politie een systeem voor opslag en registratie van 

fietswrakken en weesfietsen, aangetroffen fietsen en in beslag genomen fietsen. De aanpak van 
Amsterdam met de AFAC kan als model gebruikt worden. 

• Al deze fietsen worden gecontroleerd op diefstal en indien de fiets als gestolen staat 
geregistreerd wordt de eigenaar ervan op de hoogte gebracht dat zijn/haar fiets is gevonden. 

• Vanaf 2005 controleert de politie en/of gemeente al deze fietsen in BPS en zodra zij op het RDW-
bestand van gestolen fietsen aangesloten is, ook in het RDW-bestand. Als er een ingegraveerde 
postcode van buiten de regio in de fiets staat, wordt ook in HKS gekeken. De fietsen worden bij 
binnenkomst en net voor afloop van de bewaarperiode gecontroleerd. Gevonden fietsen worden 
afgemeld in de bestanden. 

• In 2005 organiseren gemeente en politie een beleid rondom de retourlogistiek van fietsen 
waarvan de eigenaar is gevonden. 

• Er komen regelmatig kijkdagen voor gevonden fietsen, waarbij men ook op een avond of een 
dagdeel in het weekeinde kan komen kijken. 

• Ook via andere kanalen, zoals de krant, wordt melding gemaakt van gevonden fietsen. 

8. Communicatie 

Fietsdiefstal lijkt soms een vicieuze cirkel: de politie kan weinig doen omdat er geen goede aangiftes 
zijn en omdat de politie niets doet, doen burgers geen aangifte want ze denken dat het toch geen zin 
heeft. Ook kopen mensen makkelijk een 'verdachte' fiets omdat ze toch geen risico lopen als hij 
inderdaad gestolen is. Burgers, organisaties en bedrijven zijn slecht op de hoogte van de maatregelen 
die ze zelf kunnen nemen om fietsdiefstal te voorkomen.  

Communicatie en voorlichting speelt dan ook een belangrijke rol bij de bestrijding van fietsdiefstal. 
Door middel van informatie- en kennisoverdracht kan de houding en het gedrag van verschillende 
doelgroepen worden beïnvloed op het gebied van vastzetten, stallen, helen, stelen, registreren van 
fietsen en het doen van aangifte als er een fiets wordt gestolen. Het bekend maken van maatregelen 
en successen van gemeente en politie vormen een belangrijk instrument om burgers in te laten zien 
dat aangifte zin heeft en dat het stelen van fietsen of het kopen van gestolen fietsen strafbaar is. Het 
zoeken van samenwerking met partners, zoals de Fietsersbond, de fietsvakhandel en het 
jongerenwerk of scholen is verstandig.  

Dat leidt tot de volgende doelstellingen op het thema communicatie: 
∗ Gemeente en politie informeren burgers, organisaties en bedrijven over de mogelijkheden om 

fietsdiefstal tegen te gaan en over de effecten van de aanpak van fietsdiefstal in Heemskerk. 

Om dit te realiseren, zijn een aantal stappen noodzakelijk.  
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• Mensen die aangifte doen van fietsdiefstal (zowel op het bureau als via internet) ontvangen vanaf 
maart 2005 van de politie informatie over de procedure van afhandeling en tips hoe een fiets op 
slot te zetten en hoe je voorkomt dat je een gestolen fiets koopt. De Fietsersbond heeft gratis 
voorlichtingsmateriaal beschikbaar en kan ook materiaal leveren voor een gerichte lokale folder. 

• Minimaal twee maal per jaar melden politie en gemeente de resultaten van de inspanningen 
rondom de aanpak van fietsdiefstal via de lokale media aan de burgers. 

• Eind 2005 organiseert de gemeente een gerichte voorlichtingsactie over het risico van fietsdiefstal 
in de woonomgeving. Juist daar zijn burgers zich niet bewust van het risico van fietsdiefstal en 
kunnen ze door verbetering van het eigen gedrag mogelijk diefstallen voorkomen. 

• Gemeente geeft voorlichting over het goed gebruik van fietsenrekken met FietsParKeur, te 
beginnen bij het station aan de parkzijde (Markettenweg). Fietsers benutten de 
aanbindmogelijkheid onvoldoende om zich tegen fietsdiefstal te beschermen en veel mensen 
gebruiken te weinig sloten van onvoldoende kwaliteit. Zodra op andere locaties fietsenrekken met 
FietsParKeur zijn geplaatst, zal daarover ook voorlichting over het gebruik van het fietsenrek 
moeten plaatsvinden.  

• Integreren van voorlichting over fietsdiefstal (goed op slot zetten fiets, fiets registreren, aangifte 
doen en geen gestolen fiets kopen) in de follow-up van de pilot voor een veiligheidsscan op twee 
schoollocaties. 

• Aanbieden van informatie over fietsdiefstal aan jongeren op plaatsen waar veel jongeren komen 
(via scholen en jongerenwerk).  

• In samenwerking met de fietsvakhandel aanbieden van voorlichtingsmateriaal over het goed 
registreren en op slot zetten van de fiets aan de bezoekers van fietsenwinkels. De Fietsersbond 
heeft gratis voorlichtingsmateriaal beschikbaar en kan ook materiaal leveren voor een gerichte 
lokale folder. 

 

 


