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Wat voor wethouder Jan Lagendiik
van de gemeeirte Dordrecht geldt,
geldt voor vele andere duizenclen
Nederlanders. Hun gestolen fiets is
nog altijd zoek. ,,Het was een oud
lijll" zei de wethouder gisteren op
het Statenplein. Maar toctr, een fiets
is een fiets.,/angifteheb ik nooit ge-

daan, maar misschien kan ik van'
daag mijn fiets eindelijk terugvin-
den."

De dagelijks bestuurder van de ge-
meente opende gisteren een specia-
le fietsenactie op het Statenplein in
de binnenstad. Daar werden enkele
honderden fietsen gestald die door
de politie de afgelopen jaren zijnte-
ruggwonden, maax waawan de eige-
naar niet meer is te achterhalen.

De actie maakt deel uit van een
landelijke campagne, die deze zo-
mer is gelanceerd door het ministe-
rie van Binnenlandse Zaken. Minis-
ter Guusjeter Ho$t startt€ toen een
offensief om fietsendiefstal in Ne-
derland aante Pakken.

De caravan gestolen fi etsen, vier-
honderd in totaal en vervoerd in
twee Srote wachtwagens, doet tot
eind deze maand verschillende ste-
den aan. Gisteren was het de beurt
aan Dordrecht.

,,Het aantal fietsendiefstallen in

de regio is al met zeventig Procent
gedaald," zegt korpschef Aart Sijts-
ma.,,We krijgen er eindelijk een vin-
ger achter. Numoetenwe dielaatste
dertig procent nog aanPakken."

Het grootste Probleem is dat
slachtoffers vaaklaks zijn. ,,Het fra-
menummer ontbreelrit oP de fiets'
een postcode is niet in de fiets gegra-
veerd oferwordt gewoon geen aan-
gifte gedaan. Zo houden we het feno-
meen ookin stand."

De hondeiden fietsen oP het Sta-
tenplein moetvoorbijgangers hetbe-
sef bijbrengen dat ze alert moeten
zijn.

,,In rnijnleven zijn eralzekertwin-
tig fietsen gestolen," zegt Kitty Nus-
teling uit Dordrecht. ,,En dit jaar

ook al de fiets van miin zoon. Ikvind
het daarom goed dat de actie wordt
gehouden."

Een acteur in gestreePt boeven-
kostuum laat voorbijgangers zien
hoe gemakkelijk het is een fiets te
stelen. Het dikke hangslot wordt
daarbij eenvoudig onklaar ge-

maakt,
,,,{ch, ik heb deze fiets al twintig

jaar," besluit een voorbijganger.
,,En dit simPele slot is al die jaren

voldoende geweest," wijst hij naar
het doorsnee-slot onder het zadel.

,,En ik woon toch al twintig jaar in
de binnenstad. Het valt dus alle-
maalbestmee."


