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Samen aanpakken

• Zet uw fiets in de bewaakte fietsenstalling aan het Prinses
Irenebrigadeplein, in de Lock ‘n Go klemmen of op een plek waar
mensen staan te wachten, zoals tegenover een bushalte
• Zet uw fiets nooit ergens los tegenaan!
• Bevestig uw fiets aan het fietsenrek
• Gebruik altijd een goedgekeurd ketting- of beugelslot om uw fiets op
slot te zetten. Meer informatie: kijk op www.fietsersbond.nl/sloten
• Gebruik meer dan één slot; fietsendieven zijn vaak gespecialiseerd in
één soort slot

In 2009 is er ruim 400 keer aangifte gedaan van fietsendiefstal in de
gemeente Valkenswaard. Daarom wil de gemeente de fietsendiefstal actief
aanpakken samen met politie, justitie en de fietsbranche. Preventieve voorlichting over fietsendiefstal maakt onderdeel uit van het meerjarenbeleid
Veiligheid ‘Naar een veilig(er) Valkenswaard’. Dit plan beschrijft hoe
Valkenswaard werkt aan veiligheid. Ook u kunt veel doen om te voorkomen
dat u slachtoffer wordt van fietsendieven. Door de adviezen in deze brochure
op te volgen.

Zo kunt u uw fiets beter opsporen
• Noteer kenmerken van uw fiets, zoals merk, type, kleur en framenummer (staat onder het zadel of net boven de trappenas) of vul een
fietsregistratiekaart in (zie hiernaast)
• Aangifte doen, is noodzakelijk! Daardoor krijgt de politie een goed
beeld van deze vorm van criminaliteit en kan actie ondernemen. Op het
politiebureau of via www.politie.nl

Hoe voorkomt u dat u een gestolen fiets koopt?
• Voor u een fiets gaat kopen van een particulier, kijk dan eerst of de fiets
een framenummer heeft en controleer of deze gesignaleerd staat bij de
RDW (zie www.RDW.nl)
• Vraag de verkoper om een aankoopbewijs of legitimatie
• Controleer ook bij de fietsenzaak of de gegevens
op de aankoopbon overeenkomen met die van de fiets

Gebruik dit kaartje bij aangifte
MERK:
TYPE:
MODEL:
KLEUR:
FRAMENR:
FIETS-CHIP:
SLOTNR:
SLEUTELNR:
BIJZONDERE KENMERKEN:

GEEF FIETSENDIEVEN GEEN KANS

• veiligheidsbeleid Valkenswaard: www.valkenswaard.nl
> button veiligheid
• landelijke informatie over fietsendiefstal: www.fietsdiefstal.nl
• Fietsersbond: www.fietsersbond.nl
• RDW: www.rdw.nl
• Politie: www.politie.nl
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