
 

’Je laat je fiets toch niet pikken?’ 

 
 

Integrale aanpak fietsdiefstal Dordrecht  

Pilot Stationsgebied 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Dordrecht, 22 mei 2014  

Gemeente Dordrecht 
Openbare Orde en Veiligheid  

 

 

 



 2

1. Inleiding  
 

Nederland is een fietsland. Een kwart van de dagelijkse verplaatsingen worden per fiets 
gemaakt. Ondanks het stijgende autobezit en de grotere verplaatsingsafstanden is het 
fietsgebruik in ons land al 25 jaar op peil. De fiets neemt dus een belangrijke plaats in, in de 
Nederlandse maatschappij. 
De gemeente Dordrecht wil een vitale stad zijn, waarbij duurzaamheid, gezondheid, 
leefbaarheid, veiligheid en economie hoog in het vaandel staan. Een hoog fietsgebruik 
draagt daar aan bij. In de nieuwe fietsnota Dordt fietst verder! (2013) zijn de ambities 
verwoord om het fietsen in Dordrecht te stimuleren. Eén van de thema’s die bij moet dragen 
aan het bereiken van deze doelstelling is het verminderen van fietsdiefstal.  
Leeswijzer  

In dit plan van aanpak leest u hoe er zal worden gewerkt aan een structurele aanpak van 
fietsdiefstal in Dordrecht. Hoofdstuk twee en drie gaan in op fietsdiefstal in het algemeen en 
in Dordrecht specifiek. Hoofdstuk 4 beschrijft wat een integrale aanpak inhoudt. Deze 
integrale aanpak zal komend jaar worden getoetst in een pilot die wordt uitgevoerd in het 
stationsgebied van Dordrecht. Deze pilot staat beschreven in het laatste hoofdstuk.      
 

2. Fietsdiefstal als maatschappelijk probleem  

 
Fietsdiefstal is een groot probleem. Het heeft een aanwijsbare negatieve invloed op het 
fietsgebruik, het fietsbezit, de kwaliteit van de fiets, de verkeersveiligheid en de 
veiligheidsbeleving. Daarmee is fietsdiefstal een aanzienlijke belemmering voor een verkeer- 
en vervoersbeleid dat het gebruik van de fiets op de korte afstand wil bevorderen. Naast dat 
fietsdiefstal een grote frustratie is voor het slachtoffer, heeft het ook negatieve effecten op 
de leefbaarheid en de verkeersveiligheid. Uit angst voor diefstal gebruiken mensen minder 
snel de fiets als vervoersmiddel of rijden ze rond op oude fietsen van slechte kwaliteit. Dit 
brengt risico’s met zich mee voor de verkeersveiligheid.  
Diefstal van fietsen vindt overal plaats. De meeste fietsen worden bij het slachtoffer thuis 
gestolen (22,3 %), gevolgd door de NS stations en bij bushaltes (13,7%). Daarnaast vinden 
er ook veel diefstallen plaats op straat, op het werk en school, bij uitgaansgelegenheden en 
bij winkels. Fietsdiefstal vindt onder meer plaats doordat niet alle fietsbezitters goed inzicht 
hebben in de risico’s van deze vorm van criminaliteit. Onvoldoende kennis van goede sloten 
of van de wijze waarop een fiets op een goede manier moet worden vastgezet verhoogt het 
risico op diefstal. Daarnaast registreren weinig mensen voldoende kenmerken van hun fiets 
(frame- en/of chipnummer, merk, type en kleur) zodat een aangifte van fietsdiefstal niet 
genoeg aanknopingspunten heeft voor opsporingsactiviteiten. Ook is bij veel fietsers niet 
bekend dat het kopen of in bezit hebben van een gestolen fiets kan leiden tot een strafblad. 
Een tweede belangrijke oorzaak van fietsdiefstal is het gebrek aan voldoende en veilige 
stallingen en rekken. Hierdoor zijn fietsers niet goed in staat om hun fiets te beschermen 
tegen diefstal. Er wordt onvoldoende rekening gehouden met de behoefte van fietsers bij 
belangrijke bestemmingen en publiek aantrekkende voorzieningen: onvoldoende capaciteit 
en/of rekken en klemmen van onvoldoende kwaliteit of op de verkeerde plaats. Gevolg is dat 
fietsers noodgedwongen hun fiets onbewaakt in de publieke ruimte achterlaten.  
 

3. Situatie Dordrecht 
 

Ondanks de huidige inspanningen (toezicht op risicolocaties, het verbeteren van de 
opsporing en inzet van cameratoezicht) in het kader van het bestrijden van fietsdiefstal, is 
het risico op diefstal niet verminderd. Zo is in de afgelopen vijf jaar één op de vier 
Dordtenaren (23,3%) slachtoffer geworden van deze vorm van criminaliteit (bron: 
veiligheidsmonitor). Onderstaande tabel laat een toename zien van de aangiftecijfers in de 
afgelopen jaren.  
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 2010 2011 2012 2013 2013 tot 1 

mei 2013 

2014 tot 1 

april 2014 

Aangifte diefstal fiets Dordrecht 711 800 827 863 204   325  

 
 

Uit landelijke gegevens van de politie blijkt dat slechts 27% van de slachtoffers van 
fietsdiefstal daadwerkelijk aangifte doet bij de politie. Het werkelijke aantal fietsdiefstallen 
ligt dus aanmerkelijk hoger. Ongeveer zes procent van de inwoners uit Dordrecht geeft aan 
dat zij de fiets laten staan omdat ze het risico op fietsdiefstal te groot vinden.  
Waar de meeste fietsen zijn gestolen in Dordrecht in 2013 laat afbeelding 1 zien. Bij de rode 
gebieden vonden de meeste diefstallen plaats. Te zien is een grote rode vlek in de 
historische binnenstad van Dordrecht. Dit is niet verwonderlijk aangezien in dat gebied de 
meeste activiteiten plaatsvinden. Hierbij valt te denken aan het winkelend publiek, reizigers 
rondom het Centraal Station en uitgaande jongeren in het weekend. Deze groepen maken 
veelal gebruik van de fiets om in het centrum te komen. Hotspots binnen het gebied van de 
historische binnenstad zijn: het station e.o., bioscoop the Movies e.o. en het Energiehuis 
e.o. Verder vinden er in het Reeland op de locatie Leerpark relatief veel fietsdiefstallen 
plaats.   
 

 
 
Afbeelding 1: Hotspots fietsdiefstallen in Dordrecht (2013). 

 

Zoals vermeld is het aantal fietsdiefstallen in de historische binnenstad het grootst. 
Aangiftecijfers van de politie geven het volgende beeld. Zie voor meer informatie de bijlage.  
 
 2010 2011 2012 2013 2013 tot 1 

mei 2013  

2014 tot 1 

april 2014  

Aangifte diefstal fiets 
historische binnenstad  

310 290 316 265 68  125  

 

Om de strijd tegen fietsdiefstal een nieuwe impuls te geven, is in het vernieuwde fietsbeleid 
Dordt fietst verder! van de gemeente Dordrecht (2013) het speerpunt ‘aanpak van 
fietsdiefstal’ opgenomen. De doelstellingen zijn als volgt geformuleerd: 

• In 2024 is het percentage Dordtenaren dat aangeeft slachtoffer te zijn van 
fietsdiefstal met 10% afgenomen ten opzichte van 2012.   

• In 2024 is het percentage Dordtenaren dat niet fietst vanwege het risico op 
fietsdiefstal afgenomen ten opzichte van het percentage in 2013 (volgens het 
onderzoek door het OCD was dit in 2013 6%).   

Het terugdringen van diefstal van fietsen is opgenomen in het Integraal 
Veiligheidsprogramma 2010-2014 en het jaarplan 2014.  
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4. Integrale aanpak 
 

De aanpak van criminaliteit en overlast is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van 
rijksoverheid, politie, gemeenten, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en burgers. 
Op lokaal niveau ligt de regierol bij de gemeente. Fietsdiefstal concentreert zich vaak op 
bepaalde locaties in de gemeente. Deze hotspots verdienen een gerichte aanpak. Een 
effectieve aanpak van fietsdiefstal vraagt om een helder, samenhangend en gecoördineerd 
beleid van alle relevante partijen.   
Wanneer maatregelen goed op elkaar worden afgestemd, zullen de onderdelen van de 
aanpak elkaar versterken. Hierbij is het van belang dat de afspraken over de aanpak en de 
rol van partijen specifiek en meetbaar worden vastgelegd.  
Integraal verwijst naar de bestrijding van fietsdiefstal in de verschillende stadia van de 
veiligheidsketen waarin maatregelen worden getroffen: proactie- preventie- preparatie - 
repressie- nazorg. Integraal verwijst tevens naar de verschillende typen maatregelen en 
interventies die kunnen bijdragen aan de bestrijding van fietsdiefstal: locatie- object-  
omstandigheden- daders- slachtoffers.   
Tot slot verwijst integraal naar de verschillende partijen die een rol spelen en in samenhang 
maatregelen nemen: fietsgebruikers, politie, gemeente, OM, fietsersbond, instellingen etc. 
 

Ter bestrijding van fietsdiefstal op lokaal niveau spelen de volgende thema’s een rol. Deze 
thema’s vormen de basis voor de doelstellingen en maatregelen. 
 
Identificatie & registratie 
Hierbij gaat het om de registratie van (nieuwe) fietsen en gestolen fietsen. Voor een goed 
geregistreerde fiets zijn alle gegevens van belang (o.a. merk, kleur en type, framenummer). 
Door een combinatie van deze gegevens is een fiets opspoorbaar. Dit is essentieel voor een 
succesvolle controle, handhaving en terugbezorging. Om fietsdiefstal beter te kunnen 
bestrijden dient het aantal aangiften te worden verhoogd. Registratie van informatie is van 
belang om antwoord te krijgen op het probleem. Hoe groot is het? Waar zijn de hotspots? 
Op basis hiervan kunnen de juiste maatregelen worden genomen en dienen de effecten van 
de maatregelen te worden gevolgd (monitoring). Bij een integrale aanpak van fietsdiefstal 
moeten afspraken worden gemaakt over welke informatie, van welke partij, met welke 
frequentie noodzakelijk is voor het monitoren van de voortgang van de aanpak van het 
probleem.  
 

Handhaving & opsporing & terugbezorging  
Bij controle en toezicht gaat het er om toe te zien op het naleven van de regels in de 
openbare en private ruimte i.c. het verbod op het stelen en helen van fietsen. Bij controle 
gaat het om het vaststellen of fietsen gestolen zijn. Bij toezicht gaat het vooral om de 
preventieve werking. Opsporingsbevoegdheden zijn voorbehouden aan het OM, de politie en 
BOA’s. Opsporingsactiviteiten (aanhouding en opmaken proces-verbaal) richt zich met name 
op gevallen met bekende daders en heterdaad. Uitgangspunt is dat gestolen fietsen weer 
worden terugbezorgd bij de rechtmatige eigenaar. Terugbezorging is van belang om fietsers 
het vertrouwen te geven dat het systeem van registratie, controle en opsporing goed werkt 
en dat het dus zin heeft om aangifte te doen.  
 
Fysieke preventie (bewustwording) 
Het scheppen van betere mogelijkheden om fietsen veilig te stallen en vast te zetten is een 
belangrijke preventieve maatregel in de strijd tegen fietsdiefstal. Het gaat hier o.a. om 
(bewaakte) stallingvoorzieningen, goede kwaliteit rekken met diefstalwerende voorzieningen  
(aanbindmogelijkheden) en adequaat gebruik van goede sloten. Communicatie wordt 
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ingezet om door middel van kennisoverdracht de houding en het gedrag van verschillende 
doelgroepen te beïnvloeden op het gebied van vastzetten, stallen en het doen van aangifte 
als er een fiets wordt gestolen.  De doelgroepen zijn zeer divers: fietsbezitters, 
stallinghouders, media, belangenorganisaties, gemeentelijke instellingen en politie. Bij 
kennisoverdracht gaat het o.a. om het voorkomen van fietsdiefstal: gebruik goede sloten, 
wijze van stallen, promoten gewaakte fietsenstallingen en kennis over de wijze van 
registratie. Bij het beïnvloeden van gedrag moet worden gedacht aan informatie over 
strafbaarheid, heling en het belang van het doen van aangifte.  
 
In het volgende hoofdstuk is een pilot uitgewerkt voor de aanpak van fietsdiefstal in de 
omgeving van het station. De in dit hoofdstuk beschreven integrale aanpak vormt de basis 
voor deze pilot. Deze pilot zal worden geëvalueerd. Op basis van uitkomsten van deze 
evaluatie wordt een advies opgesteld voor een duurzame aanpak en uitbreiding naar andere 
hotspots. 
 

5. Pilot stationsgebied 
 

5.1 Inleiding  

 
Zoals aangeven in hoofdstuk 4 wordt een pilot gestart in de omgeving van het centraal 
station. Deze pilot zal worden geëvalueerd. Op basis van uitkomsten van deze evaluatie 
worden vervolgstappen gezet voor een structurele aanpak in Dordrecht. 
In 2013 is in Dordrecht in totaal 863 keer aangifte gedaan van fietsdiefstallen. Ca. 15% van 
het totale aantal fietsen wordt gestolen in de omgeving van het station. Het stationsplein 
scoort met 47 diefstallen het hoogst, gevolgd door de Markettenweg (achterzijde van het 
centraal station) met 31 diefstallen, Burgemeester de Raadtsingel met 15 diefstallen en tot 
slot de Stationsweg met 11 diefstallen in 2013 (zie de bijlage voor een overzichtsbeeld). Op 
basis van deze cijfers is er voor gekozen om in het stationsgebied een pilot op te zetten.  
De pilot kent een looptijd van een jaar en loopt van 1 mei 2014 tot en met 1 mei 2015. Na 
een half jaar (eind oktober/begin november) vindt er een tussentijdse evaluatie plaats (zie 
5.6). De uitkomsten van deze tussenevaluatie zijn leidend voor het vervolg van de pilot. 
 
5.2  Doelstelling  

 
Zoals eerder aangegeven is in het vernieuwde fietsbeleid Dordt fietst verder! van de 
gemeente Dordrecht (2013) het speerpunt ‘Aanpak van fietsdiefstal’ opgenomen. Om het 
aantal fietsdiefstallen terug te dringen wil de gemeente Dordrecht inzetten op drie pijlers: 

• Het uitvoeren van analyses op lokaal niveau om beter inzicht te krijgen in de 
problematiek en om effectieve maatregelen in te kunnen zetten. 

• Preventieve maatregelen treffen (goede fietsenstallingen en informeren van fietsers 
over hoe ze fietsdiefstal kunnen voorkomen).  

• Identificeren van gestolen fietsen om heling terug te dringen (Aanpak Stop Heling).  
 
De afspraken in de pilot hebben vooral betrekking op het treffen van preventieve 
maatregelen. De keuze van het pilotgebied is voortgekomen uit de eerste pijler. De aanpak 
om gestolen fietsen te identificeren om heling terug te dringen vindt parallel plaats aan deze 
pilot. De politie werkt - in samenwerking met de gemeente - aan het terug dringen van 
heling. In dat kader worden ondernemers die handelen in tweedehands goederen benaderd 
om de inname en verkoop van tweedehands goederen te registreren in het Digitaal 
Opkoperregister (DOR). Het DOR identificeert de gestolen handel. Binnen de onderhavige 
pilot worden fietshandelaren in Dordrecht actief benaderd om het DOR te gaan gebruiken.  
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Voor de pilot Integrale aanpak fietsdiefstal Stationsgebied zijn de volgende doelen 
geformuleerd:  

1. Versterken van de samenwerking tussen de betrokken partijen om te komen tot een 
verbeterde en langdurige samenwerking (ketensamenwerking) 

2. Vergroten van de eigen verantwoordelijkheid van de fietsgebruikers voor wat betreft 
het veilig stallen van de fiets. 

3. Verhogen van het aantal terugbezorgde fietsen naar de rechtmatige eigenaar.  
 
Om doel drie te bereiken is het van belang dat er aangifte wordt gedaan. Om fietsdiefstal te 
kunnen bestrijden dient het aantal aangiften te worden verhoogd. Want als de kans dat een 
fiets terugkomt bij de rechtmatige eigenaar hoger wordt, zal eerder geneigd zijn aangifte te 
doen als een fiets is gestolen.  
 
Het uiteindelijke doel is om te komen tot een effectieve samenwerking en aanpak om 
fietsdiefstal terug te dringen.  
 

5.3 Organisatie en samenwerking  

 
De gemeente is verantwoordelijk voor de regie op de aanpak van fietsdiefstal. Dat betekent 
vastleggen van afspraken en maatregelen en faciliteren en beheersen van de samenwerking 
tussen de betrokken partijen (inclusief de gemeente zelf).  
 
De pilot is ontwikkeld in de werkgroep Integrale Aanpak Fietsdiefstal.  
In deze werkgroep zijn de volgende organisaties vertegenwoordigd: 

• Politie Eenheid Rotterdam  
• Gemeente Dordrecht afd. Openbare Orde en Veiligheid  
• Gemeente Dordrecht afdeling Toezicht  
• Fietsersbond Drechtsteden  
• Centrum Fietsdiefstal 

 
De werkgroep heeft de volgende taken:  

• Bewaken van de voortgang van de pilot.  
• Bespreken van eventuele knelpunten en bedenken van oplossingen.   
• Opstellen van de tussentijdse- en eindevaluatie.  
• Opstellen van een advies voor de gemeente en politie voor een duurzame aanpak en 

uitbreiding naar andere hotspots.   
 
Iedere deelnemende organisatie draagt zijn eigen kosten, inclusief de inzet van personeel. 
Voor extra benodigde middelen voor o.a. communicatie wordt onder meer een beroep 
gedaan op de middelen van het Regionaal Platform Verkeersveiligheid. Ook worden de NS en 
ProRail als belanghebbende partijen benaderd voor een (financiële) bijdrage.  
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5.4 Maatregelen 

 
Onderstaand zijn de maatregelen opgenomen die door de verschillende organisaties 
afzonderlijk, dan wel in samenwerking, worden uitgevoerd tijdens de pilotperiode.  
 
Identificatie & registratie 
 
Inspanning  Wanneer?  Wie?  Concrete 

afspraken 

Effect van de 

inspanning  

Informatie 
verzamelen, delen 
en analyseren  

Gehele pilotperiode Regie gemeente 
i.s.m. alle betrokken 
partijen  

Maximale inzet van 
betrokken partijen  

Verbeterde aanpak  

Kennisoverdracht 
fietsgebruikers 
belang van 
registratie  

Tijdens en vooraf 
gaand aan 
actiedagen in juni en 
september 2014 en 
april 2015  

Regie gemeente 
i.s.m. alle betrokken 
partijen 

Maximale inzet van 
alle partijen  

Bewustwording  
eigen 
verantwoordelijkheid 
fietsgebruiker  

Afnemen enquêtes 
bij fietsgebruikers   

Tijdens actiedagen  
in juni en september 
2014 en april 2015  

Studenten o.a. IV In 
Holland 

Minimaal 4 
studenten nemen 
enquêtes tijdens de 
actiedagen  

Toename van 
informatie t.b.v. 
analyse 

Registeren van 
informatie op code 
00FIET 

Pilotperiode  Politie  100% van de 
agenten registreert 
op code 

Toename van 
informatie t.b.v. 
analyse 

 

Handhaving & opsporing & terugbezorging  
 
Inspanning  Wanneer?  Wie?  Concrete 

afspraken  

Effect van de 

inspanning  

Inzet van lokfietsen  Periodieke inzet in 
het pilotgebied   

Politie  Conform gemaakte 
afspraken  

Opsporen 
fietsendieven en 
terugbezorgen bij 
rechtmatige 
eigenaar 

Controle op gestolen 
fietsen  

Hele pilotperiode  Politie en Toezicht  Tijdens reguliere 
diensten  

Opsporen gestolen 
fietsen  

Verbeteren 
herkennen gestolen 
fiets  

Mei 2014 en 
herhaling in 
pilotperiode    

Politie en Toezicht  Voorlichten politie 
en toezicht en 
blijvend aandacht 
vragen 

Opsporen gestolen 
fietsen en 
terugbezorgen bij 
rechtmatige 
eigenaar  

Labelen en  
verwijderen 
fietswrakken/fout 
geparkeerde fietsen  

Hele pilotperiode Toezicht Minimaal 1x per 
week  

Controle op naleven 
van regels in de 
openbare ruimte en 
het tegengaan van 
verloedering  

Verbetering 
afhandeling van 
verwijderde en 
teruggevonden 
fietsen  

Hele pilotperiode Politie en gemeente Verbeterde aanpak 
in het kader van  
‘gevonden en 
verloren 
voorwerpen’  

Verbeterde  van de 
service voor burgers 
en identificatie van 
de gestolen fietsen  

Afspraken Politie/OM  Hele pilotperiode  Politie en OM  Politie en OM maken 
afspraken over 
criteria i.v.m. 
vervolging  

Verbeterde 
vervolgingsmogelijk
heden/ 
strafrechtelijke 
handhaving  

 
Fysieke preventie (bewustwording) 
 
Inspanning  Wanneer?  Wie?  Concrete 

afspraken  

Effect van de 

inspanning  

Periodiek 20 juni 2014, 18 Regie gemeente Opzetten van een Bewustwording 
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terugkerende 
actiedagen  

september 2014  en 
nog nader te 
bepalen datum in 
april 2015  

i.s.m. alle betrokken 
partijen 

draaiboek voor de 
actiedagen.   

eigen 
verantwoordelijkheid 
fietsgebruiker  

Plaatsen 
waarschuwings-
borden  

Met ingang van 1 
mei 2014  

Politie  Plaatsing 
waarschuwingsbor-
den in het 
stationsgebied  

Bewustwording 
eigen 
verantwoordelijkheid 
fietsgebruiker  

Inzet tekstkar  Periodiek  Politie  Plaatsing tekstkar in 
het stationsgebied  

Bewustwording 
eigen 
verantwoordelijkheid 
fietsgebruiker 

Verspreiden  
promotiemateriaal  

Tijdens 
controleactiviteiten 
van politie en 
toezicht  

Politie en Toezicht  Tijdens reguliere 
diensten  

Bewustwording 
eigen 
verantwoordelijkheid 
fietsgebruiker 

Preventiebericht  
verzenden via 
Burgernet  

Op actiedagen 20 
juni 2014, 18 
september 2014 en 
nog nader te 
bepalen datum in 
april 2015)  

Politie  13.330 Dordtse 
deelnemers 
ontvangen een 
bericht.   

Bewustwording 
eigen 
verantwoordelijkheid 
fietsgebruiker 

 

5.5 Communicatie 

 
Met de publiciteitscampagne ‘Je laat je fiets toch niet pikken?’ willen we fietsers zich er van 
bewust maken hoe zij kunnen voorkomen dat hun fiets wordt gestolen. Ook leggen we de 
nadruk op het doen van aangifte, met daarbij het belang van de eigenaar van de gestolen 
fiets voorop. Door diverse acties zetten we in op het positief beïnvloeden van houding en 
gedrag voor wat betreft het goed op slot zetten van de fiets, het stallen van de fiets in een 
veilige omgeving en het doen van aangifte als de fiets is gestolen.  
 

Doelgroepen 

Hoofddoelgroep 

Fietsparkeerders stationsgebied specifieke aandacht voor het stationsplein, de 
Markettenweg, Burgemeester de Raadtsingel en de 
Stationsweg  

Subdoelgroepen 

Alle fietseigenaren  omdat het probleem zich natuurlijk niet alleen voordoet 
in het stationsgebied  

Stallinghouders het geven van informatie aan kopers van fietsen 
Belangenorganisaties informeren over/medewerking vragen voor acties 
Gemeentelijke instellingen informeren over acties 
Politie informeren over acties  
Media informeren over acties met doel gratis publiciteit 
 
Strategie 

Zelf aan de bak: Fietseigenaren ter plekke laten zien en laten ervaren hoe je een fiets 
veilig op slot zet (demonstraties en het ‘zelf doen’ tijdens actiedagen).  

Input halen:  Fietseigenaren vragen of zij iets missen als het gaat om het goed 
kunnen stallen van fietsen in Pilotgebied. Uitkomsten meenemen in 
aanpassing omgeving/beleid?  

Informatie geven:  Wat kun je zelf doen, met redelijk simpele trucs, om de opsporing van 
een gestolen fiets te bevorderen (tips en trucs). Doe aangifte, inzet 
loont (terugkoppelen resultaten). Graveeractie. 
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Kernboodschap: 

Door het goed vastzetten van je fiets verminder je de kans op diefstal. Stal je fiets zoveel 
mogelijk in een (bewaakte) fietsenstalling of op een daarvoor geschikte plaats. Is je fiets 
toch gestolen, doe dan aangifte. Aangifte loont, want het zorgt ervoor dat we fietsen kunnen 
opsporen en kunnen terugbrengen naar de eigenaar.  
 
Middelen 

Om de campagne onder de aandacht te brengen zetten we de volgende externe en interne 
communicatiemiddelen in.  
 
Digitaal 

Facebookpagina Dordt Veilig.   Informatie over campagne, tips en trucs,      
 aangifteformulier etc.   

Tweets via @dordtveilig.nl  In oplopende frequentie informatie actiedagen. 
Website www.dordtveilig.nl  Presenteren campagne, items uitlichten.  
Website Dordrecht.nl en FB  Promoten campagne en website Dordtveilig.nl  
Wijkenwebsites   Promoten campagne  
Print 

Flyers    Flyers van het Centrum Fietsdiefstal: Wij bestrijden  
 fietsdiefstal. U ook? Uitdelen. Reflecterende sticker (laten 
 maken) er op met aankondiging actiedag.  

Straatborden     Aankondiging acties politie   
Divers 

Actiedagen/inzet promotieteam  Uitdelen van flyer met tips en trucs en het geven van 
 demonstraties: hoe zet ik mijn fiets goed vast. Wat kan  
 ik doen om identificatie van mijn fiets makkelijker te 
 maken? Geven van tips.   

Persberichten    Verspreiden in lokale media 
Gemeentenieuws   Inhoudelijke artikelen, aankondiging actiedagen.  
Wijkkranten  Artikelen 
Overige communicatiemiddelen:   Spandoeken, tekstkar, poster, Pop Vinnie Veilig, stalen  

 kokertjes registratiekaarten, folders gratis 
     fietsenstallingen, papieren fietskettingen etc. 
 

5.6 Evaluatie 
 

Er vinden tijdens deze pilot twee evaluaties plaats. Een tussentijdse evaluatie na zes 
maanden (in november/december 2014). Hierbij wordt teruggeblikt op de samenwerking 
tussen de partijen, de gehouden publiekscampagnes en de doorlopende activiteiten die in 
het kader van deze pilot hebben plaatsgevonden. De onderdelen die niet goed lopen dienen 
te worden aangepast/verbeterd voor het tweede deel van de pilot. In de bijlage is hiervoor 
een evaluatieformulier opgenomen. Een eindevaluatie vindt plaats in mei/juni 2015. 
De evaluatie vindt plaats over: 

1. Het resultaat van de samenwerking.  
2. Het effect van de aanpak aan de hand van een analyse van de cijfers en 

waarnemingen.  
Op basis van deze evaluatie wordt door de werkgroep een advies opgesteld voor een 
duurzame aanpak in het stationsgebied en eventuele uitbreiding van de aanpak naar andere 
hotspots (o.a. Energiehuis)   
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Bijlage 

 
Overzicht stationsgebied Centraal Station Dordrecht. 

 

 
 

Afbeelding 2: Het aantal diefstallen in het stationsgebied is hoog. 

 

 
 

Afbeelding 3: De gele plekken geven aan waar de fietsenstal plaatsen zijn.  
 

• A betreft het gebied voor de ABN Amro.  
• B betreft het gebied bij Humphrey’s. 
• C betreft het gebied bij het busstation. 
• D betreft het gebied aan de achterzijde van het station.  

 
Voor de gebieden A, B, C geldt dat de dienst Toezicht op basis van de APV foutgeparkeerde 
fietsen hier, na een waarschuwing, mag verwijderen als deze niet in de ‘parkeervakken’ 
staan. Dit APV artikel is niet van toepassing voor gebied D aan de achterzijde van het 
station.   
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Evaluatieformulier tussentijdse evaluatie pilot fietsdiefstal (1 mei tot 1 november 

2014) 

Graag zo volledig mogelijk antwoorden zodat we verbeterpunten kunnen oppakken voor het 

vervolg van deze pilot! 
Naam  

Organisatie  

Datum  

DE PUBLIEKSCAMPAGNES 

01 Wat vond u van de publiekscampagnes? (cijfer 1-10, toelichting) 

02 Hoe zou u publiekscampagne 1 (20 juni) omschrijven en beoordelen (wat zijn 
verbeterpunten)? 

03 Hoe zou u publiekscampagne 2 (13 september) omschrijven en beoordelen (wat zijn 
verbeterpunten)? 

DE SAMENWERKING 

04 Hoe verliep de samenwerking in aanloop naar de pilot (de eerste overleggen)? 

05 Bent u er tijdens de pilot achter gekomen dat er wellicht (een) andere partner(s) 
betrokken zou(den) kunnen/moeten worden bij de aanpak van fietsdiefstal? Zo ja, 
welke partner(s)? 

06 Heeft u tijdens de pilot genoeg input ervaren van de partners? Zo nee, waar liggen 
hierin verbeterpunten? 

07 Wat was voor u het ‘grootste’ knelpunt tijdens de pilot in de samenwerking met de 
partners? 

ALGEMEEN 

08 Wat was voor u het ‘grootste’ knelpunt tijdens de pilot in het algemeen? 

09 Hoe kijkt u terug op uw eigen rol in de pilot? Ziet u daarin verbeterpunten weggelegd 
voor een (eventueel) vervolg? 

10 Hoe kijkt u in het algemeen terug op de pilot? (cijfer 1-10, toelichting) 

11 Wilt u nog iets kwijt over de pilot (bijvoorbeeld verbeterpunten voor het vervolg)? 

 
 
 
 
 
 
 


