
 

 

 

 

 

Essen, 28 September 2017 
 

Beste BIN-coördinatoren en co-coördinatoren, 

 

 

 

Er zijn in onze zone sedert vorige maand een aantal aangiftes geweest van diefstal              

van fietsen. Dit voornamelijk in de gemeente Essen maar eveneens in de            

gemeente Kalmthout en Wuustwezel. 

 

Naar aanleiding van deze feiten zetten wij een aantal preventietips op een rijtje. 

 

Preventietips 
■ Gebruik steeds 2 verschillende sloten. Geef de voorkeur aan een ringslot in            

combinatie met een beugel- of kettingslot. Vermijd cijfersloten. 

■ Bevestig je fiets altijd aan een vast voorwerp, ook al laat je hem maar eventjes alleen                

staan. Bevestig de fiets met het kader en (indien mogelijk) het voorwiel aan een vast               

voorwerp. 

■ Fietsen die in een garage, op een binnenplaats of in een gemeenschappelijke ruimte             

staan, kunnen ook gestolen worden. Maak je fiets daarom ook binnen vast aan             

bijvoorbeeld een muuranker. 

■ Laat niets achter in je fietstassen of op de bagagedrager. Verwijder alle toebehoren             

zoals fietspomp, fietscomputers, afneembare verlichting, drinkbus... 

■ Maak waar mogelijk gebruik van de fietsenstallingen. Bewaakte stallingen zijn de           

beste garantie tegen diefstal. 
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■ Laat je fiets markeren. Je fiets zal dan gemerkt worden met je rijksregisternummer.             

Deze stelt de politie in staat om jouw naam en adres op te sporen. 

■ Laat duidelijk zien dat je fiets gemerkt werd. Gebruik daarom de sticker 'gemerkte             

fiets'. Dit kan mogelijke dieven afschrikken. 

■ Als je een tweedehands fiets koopt, laat dan nakijken of de fiets niet als gestolen               

geregistreerd staat alvorens er je eigen rijksregisternummer in te laten zetten. 

■ Fietsdieven en helers rekenen erop dat niemand iets tegen hen onderneemt. Meld            

het wanneer iemand een fietsslot kraakt of een fiets op straat tracht te verkopen. 
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