Fietsendiefstal
Fietsendiefstal is in Nederland de meest voorkomende vorm van criminaliteit (bron: Politie
2016).
Er bestaat grote onduidelijkheid over het aantal fietsdiefstallen per jaar dit komt doordat
lang niet van elke fietsendiefstal aangifte wordt gedaan.

1. Is er in uw huishouden in de afgelopen vijf jaar een fiets
gestolen?
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Dat wil zeggen een stuk van mijn fiets. Bij het bejaardenhuis. Zes in een week tijd. Zadel,
met pen, en tasje met slot dat aan het zadel hing.
Dit is al twee keer gebeurd
In heesch bij de sporthal vooraan
Ja bij mijn zoon, twee tegelijk.
Ja, twee jaar geleden in de lichtgewicht Gazellefiets van m`n vrouw ingeladen in een
volkswagenbusje bij de dorpswinkel van John Schouten in Loosbroek. Alles stond op de
camera van de disco Lunenburg en de politie is via 112 direct door John Schouten
ingeschakeld. De politie was er snel en op hetzelfde moment kwam er een melding dat er
in Vorstenbosch en even later bij van Tilburg in Nistelrode met hetzelfde busje ene fiets
werd meegenomen. Even later is het busje op de A50 verdwenen en heeft de politie ze
niet kunnen achterhalen. We hebben er nooit nog iets van de politie over vernomen.
Ongeveer 9 fietsen
Toen woonden wij nog in Oss.
Door een diefstal voor de genoemde periode zijn wij waarschijnlijk alerter geworden op
het stallen van onze fietsen.
Neem mijn fiets zo weinig mogelijk mee naar de plaatsen waar frequent gestolen wordt.
Wat langer geleden wel. De fiets stond toen bij een café. Deze fiets hebben we na een
aantal maanden `teruggestolen`. We zagen de fiets staan, hebben deze meegenomen en
de politie (opnieuw) benaderd.
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2. Heeft u ( of iemand anders ) hier een melding van
gemaakt?
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Afgelopen april een hele goede fiets midden in het dorp weggehaald. met fietstas en
bevestiging voor kinderstoeltje etc. ik baal er nog enorm van. De diefstal verzekering
was net afgelopen. ..
De agent had hier helemaal nog niet van gehoord.
Er zijn in de afgelopen 5 jaren wel 4 fietsen van mijn gezinsleden gestolen; in Heesch (1)
en in Oss (3)
Ja, zie boven.
Maar niet elke keer, er zijn meerdere fietsen weggehaald!
Melding gemaakt dat de fiets toen gestolen was, maar ook gemeld dat we de fiets weer
terug hadden.
Ongeveer 7 fietsen, van een stuk of 4 fietsen aangifte gedaan, in Bernheze en in Oss. Bij
ons in de vriendenkring ontelbaar veel fietsen gestolen.
Als er niks gestolen is kan ik geen aangifte doen.
Er is geen fiets gestolen, dus geen melding !!!!
Nvt

2.1 Waarom is hier geen melding van gemaakt? (n = 73)











Al jaren weet de politie waar de meeste fietsen worden gestolen. Er wordt volgens mij nog
steeds niets aan gedaan.
Als er niets gestolen is hoef ik ook geen melding te doen
De politie doet hier toch niks mee.
Er is geen fiets gestolen
ER is geen fiets gestolen punt 7
Er is geen fiets gestolen, dat geef ik toch aan in vraag 7
Er is geen fiets gestolen.
Er is niets gestolen (2x)
Er is niets gestolen.
Fiets via facebook opgespoord
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Fiets was al oud en stond op de nominatie om weggegooid te worden.
Gebeurt toch niks mee
Gebeurt verder toch niets mee
Geen fiets gestolen
Geen fiets gestolen.
Heeft geen nut, hier mee krijg ik niet mijn fiets terug! Dus
Waarom zou ik!
Heeft geen zin, en als je weet waar je fiets is krijg je hem niet terug ook al was deze fiets van mij
Is er in uw huishouden in de afgelopen vijf jaar een fiets gestolen?NEEN
Krijgen er de iets toch niet mee terug
Lijkt volslagen overbodig, is alleen voor statistieken en kost tijd
N.v.t.
N.V.T.
Niet van toepassing
Niks gebeurd
Nvt (7x)
Omdat dat vaak geen nut en resultaat geeft...
Omdat er geen fiets gestolen is!!!!! (2x)
Omdat er geen fiets gestolen is. Ja en weet niet zijn voor mij geen passende antwoorden op de
vraag.
Omdat er geen fiets is gestolen
Omdat er geen fiets is gestolen ;)
Omdat er geen fiets is gestolen!!!!!!
Omdat er geen fiets is weggehaald.
Omdat er niet was gestolen.
Omdat het niet voor is gevallen:)
Omdat het politiebureau dicht was !!!
Omdat ie niet gestolen is :) - foutje in het systeem
Omdat onze fiets niet is gestolen.
Oude fiets
Oude fiets kliene kans op terug krijgen in het verleden al vaker fiets weggehaald nooit geen
reactie meer gehad
U moet uw vragen aanpassen denk ik
Valt niets te melden als er niets gestolen is.
Waarom deze vraag, ik antwoord toch dat er geen fiets gestolen is.
Waren al wat oudere fietsen en het gevoel heb ik dat er toch niks mee gedaan wordt
Was in Utrecht. Ging om een studentenfiets.
Was niet verzekerd
Was oude stapfiets
Wordt toch niets mee gedaan
Wordt toch niks mee gedaan. Hoort daar nooit meer iets van.
Zeer omslachtig en heeft verder geen zin. Er wordt daar niets mee gedaan.
Zinloos; kost een hele hoop tijd en er gebeurt niets.
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2.2 Waarom heeft u hier een melding van gemaakt?
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A en B
Boven genoemden alle twee
Dan staat de fiets als gestolen geregistreerd. De politie doet er verder niets mee, dan wordt er
ook nog gezegd aan de ketting leggen, zeg eens tegen de dief dat hij met zijn 'poten' van
andermans spullen af moet blijven!
Dat de dader gepakt wordt en mijn fiets terug
Dat er op die wijze meer aandacht aan besteedt wordt, en criminelen afschrikt!
Fiets terug en dader gepakt
Fiets terug en we willen dat er iets aan gedaan wordt ! Lokfietsen eenoptie in Bernheze ? om de
daders aante pakken ?
Ik wil dat het geregistreerd wordt, ik denk niet dat er 1 gestolen fiets teruggevonden wordt
Ik wil én mijn fiets terug én dat de dader gepakt én gestraft wordt. (Straffen is iets waarvan de
dief zich bedenkt om iets dergelijks nogmaals te doen.
Ik wil mijn fiets terug en ik wil dat de dader gepakt wordt en ik wil dat er een realistisch beeld is
van de hoeveelheid fietsen die gestolen wordt.
Ik wil mijn fiets terug en ook dat de dader gestraft wordt
Politieraport voor verzekering
Reden verzekering
Verzekering
Vind dat je van de spullen van een ander af moet blijven. Maar ook de lokatie. Bij de info balie bij
het bejaardenhuis deden ze heel kortaf, ze waren bang dat ik ze verantwoordelijk zou stellen.
Schijnt daar vaak voor te komen. Zou niet mogen.
Voor de verzekering
Ze moeten van andermans spullen afblijven en de dader moet gepakt worden
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