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Een acteur laat even zien hoe glemakkelijk het is om een fiets te jatten.

DORDRECHT - Dordrecht
doet er van alles aan orn fiet-
sendiefstal, 'een van de groot-
ste ergernissen van de bevol-
king', tegen te gaafl. Vorige
week was er op het Staten-
plein een grote manifestatie
die vooral was bedoeld om
mensen informatie te geven
over het belang van een goe-
de registratie en het doen van
aangifte.

,,tVe zijn goed op weg in Dor-
drecht. In de afgelopenvijf iaar
is het aantal fietsendiefstallen
gedaald met 70 procent", vertelt
districtschef Aart Siitsma van
de politie Zuid-Holland, Zuid
tijdens de manifestatie. ,,En dat
is niet omdat mensen geen aan-
gifte meer doen." De actie op
het Statenplein is één van de
City Events die, in het kader van
de landelijke campagne tegen
fietsendiefstal, in verschillende
steden in Nededand gehouden
worden. Politie en stadswach-

ten.waren a Ítwezig om men-
sen tips te geven. Ook vrijwil-
ligers van de fietsersbond en de
AN\íB waren present.
Op het plein werden voor deze
gelegenheid zo'n 4OO tot 500
fietsen gestald, dit om aante ge-
ven hoeveel fietsen er worden
gevonden door de politie maar
nooit teruggaan naat de eige-
naar. ,,Dat is één van de grote
problemen", constateert Sijtsma.

,,De fietsen kunnen niet altijd te-
ruggebracht worden naat de ei-
gena t. Dat komt omdat ze niet
altijd aangifte doen, of omdat ze
niet weten wat hun fiets uniek
maakt", alduls de districtschef.
'Wethouder 

Jan Lagendijk, ook
aanwezig op de manifestatie,
drukte de mensen daarom op
het hart: ,,Doe altijd ^ ngifte
als 1'e fiets gestolen wordt. Het
heeft wel degelijk zin."

Advies
Sijtsma had daarnaast nog meer
adviezen. ,,Doe je fiets al tild

op slot en bezuinig niet op het
slotenwerk." Het lijken inkop-
pertjes, maar toch gaat het vaak
mis omdat mensen één van de-
ze twee dingen nalaten. Om te
illustreren hoe makkelijk het is
om een tweewieler te jatten liep
er een 'dief' gehuld in streep-
jespak rond die liet zien hoe
gemakkelijk het is om een fiets
mee te nemen.
Ook aanwezig op het City Event
was Guus Wesslink, voorzitter
van de stichting aanpak voer-
tuigcriminaliteit. Hij adviseerde
de mensen om gebruik te ma-
ken van de aanwezige fietsvoor-
zieningen. ,,Op het Achterom
is onlangs een fietsenstalling
geopend, waar mensen voof
slechts 30 cent per dag hun fiets
kwijt kunnen." Dat is een betere
optie dan de fiets in de binnen-
stad te zetten, dat blijkt toch
éénvan de plekken waar dieven
zich het meest ophouden.

,,Ook bij sportcomplexen mer-
ken we dat veel fietsen gestolen
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worden", aldus Sijtsma, die op-
merkt dat veel fietsen worden
gestolen omdat er 'ineens een
vervoersbehoefte opkomt bij de
dader'. De laatste jaren hebben
ze er echter voor kunnen zorgeÍr
dat deze vorm van criminaliteit
minder voorkomt. ,,Onze aafl-
pak is succesvol gebleken, dat
komt omdat we er dicht boven
op zitten."
Als vervolg op het City Event is
erop 22 september een controle
óp gestolen fietsen op en rond
het Leerpark. Op Z9 septem-
ber wordt een opruimactie van
fietswrakken gehouden rond
het centraal station Dordrech.
Daarnaast zullen op die dag
op verschillende plaatsen in de
stad controles worden gehou-
den en flyers en sleutelhangers
worden uitgedeeld.

Informatie ouer fietsendiefstal
is te uinden op utltl.fietsdief-
stal.nl.


