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Kernboodschap Het aantal fietsendiefstallen in Haarlem stijgt. Zowel gelegenheidsdieven als 

georganiseerde groepen stelen fietsen in alle stadsdelen van Haarlem. Sinds juni is 

daarom de aanpak fietsendiefstal geïntensiveerd. Deze nota geeft u meer 

informatie over de oorzaak van de fietsendiefstallen en informeert u over de 

aanpak fietsendiefstal.  

Behandelvoorstel voor 

commissie 

Het college stuurt de informatienota ter kennisname naar de commissie Bestuur. 

 

Besluit College  

d.d. 19 november 2019 

1. Het college stelt de informatienota aan de commissie vast. 

 

de secretaris,                                                de burgemeester, 

 

 

 

 

1. Inleiding  
Het aantal fietsendiefstallen in Haarlem stijgt. Sinds juni is daarom de aanpak fietsendiefstal door de 

politie en de gemeente geïntensiveerd. Deze nota geeft u meer informatie over de oorzaak van de 

fietsendiefstallen en informeert u over de aanpak fietsendiefstal.  

2. Kernboodschap 

Cijfers fietsendiefstal 

In de eerste negen maanden van 2019 is er 882 keer aangifte gedaan van fietsendiefstal in Haarlem. 

In vergelijking met dezelfde periode in 2018, is dit een stijging van 22%. In Haarlem zijn zowel 

gelegenheidsdieven als meer georganiseerde groepen actief in het stelen van fietsen. Hoewel er in 

het eerste half jaar van 2019 een duidelijke concentratie van fietsendiefstallen in het centrum 

plaatsvond, zijn de diefstallen nu verspreid door heel Haarlem. Fietsmerken als Cortina, Gazelle en 

Batavus worden het meeste gestolen. Ook bakfietsen en elektrische fietsen (diverse merken) zijn 

geliefd bij dieven.  
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Ingezette acties 

 
I. Gemeente geeft inwoners tips om fietsendiefstal te voorkomen 

Via social media (betaalde content) is in juni door gemeente het bericht verspreid dat het aantal 

fietsendiefstallen in Haarlem hoog is. In het bericht staan tips om diefstal te voorkomen en wordt 

meer informatie gegeven over de fietsendepots. Het bericht is bijna 30.000 keer gezien. Deze actie 

wordt in november 2019 en april 2020 herhaald.  

Ook op ‘fysieke’ plekken in de stad is gecommuniceerd over het hoge aantal fietsendiefstallen. In de 

week van de veiligheid (7 t/m 13 oktober 2019) hingen de mupi’s in de stad vol met tips om 

fietsendiefstal te voorkomen. Ook volgend jaar zullen de mupi’s worden gebruikt om inwoners te 

attenderen op fietsendieven. 

Daarnaast wordt in november en december gericht gecommuniceerd naar fietseigenaren die hun 

fiets niet goed op slot zetten. Op deze ‘kwetsbare fietsen’ fietsen wordt een fietslabel gehangen met 

een waarschuwing dat er fietsendieven actief zijn. Op het label staan tips om diefstal te voorkomen.  

II. Gemeente en politie organiseren graveeracties  

In de afgelopen drie maanden is door politie en gemeente Haarlem, vijfmaal in de stad een actie 

gehouden waarbij inwoners gratis hun fiets konden graveren en inwoners werden voorzien van tips 

tegen fietsendiefstal. Ook kregen Haarlemmers een gratis sleutelhanger mee met een ingegraveerd 

framenummer. In totaal zijn er meer dan 550 Haarlemmers op deze actie afgekomen en heeft het 

bericht via de media duizenden Haarlemmers bereikt. De politie merkt nu al dat er completere 

aangiftes binnenkomen waarop framenummers staan vermeld. De graveeractie wordt in april 2020 

herhaald. 

III. De politie spoort fietsendieven op  

De politie heeft dit jaar meerdere verdachten aangehouden die fietsen gestolen hebben, waarvan 

een aantal personen reeds zijn berecht. Onder de verdachten bevinden zich vier personen die 

vermoedelijk tientallen elektrische bakfietsen gestolen hebben. Er worden huiszoekingen en 

financiële onderzoeken ingezet om de organisatie achter de fietsendieven bloot te leggen. Ook zijn 

meerdere fietsendieven aangehouden door de inzet van lokfietsen.  

IV. Controle op gestolen fietsen 

Door het jaar heen controleren politie en handhaving o.a. bij tweedehands fietsenwinkels of zij zich 

houden aan de regels die zijn gemaakt om heling tegen te gaan. Een aantal jaar geleden is een 

fietsenwinkel gesloten in verband met heling.  
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Fietsendepot 
Mogelijk veroorzaken niet alleen fietsendieven het hoge aantal aangiftes. Het vermoeden bestaat dat 

sommige inwoners denken dat hun fiets gestolen is en aangifte doen, terwijl de fiets eigenlijk fout 

stond geparkeerd bij het station en vervolgens is weggehaald door de gemeente. Dit vermoeden 

bestaat omdat het aantal niet-opgehaalde fietsen in het fietsendepot vrij hoog is en samenhangt 

(correleert) met de aangiftes van fietsendiefstal. Gemeente Haarlem plaatst eind dit jaar meer 

informatieborden in het stationsgebied. Op deze borden komen instructies te staan voor inwoners 

die hun fiets kwijt zijn. Naast de bestaande informatie op de website van de gemeente Haarlem over 

het fietsparkeerverbod in het stationsgebied, wordt op social media aandacht besteed aan wat je 

moet doen wanneer je fiets kwijt is. Bovendien wordt de informatievoorziening op 

verlorenengevonden.nl verbeterd, de website waar de verwijderde fietsen worden geregistreerd. 

3. Consequenties 

Ondanks de intensieve aanpak daalt het aantal fietsendiefstallen (nog) niet. Een rondje in de stad 

maakt duidelijk dat er meer dan voldoende (dure) fietsen op enkel slot staan die met gemak kunnen 

worden meegenomen. Gemeente en politie blijven daarom inzetten op voorlichting, het voorkomen 

van heling en de opsporing van fietsendieven.  

 

Tevens gaat gemeente Haarlem aan de slag met betere communicatie over het parkeren van fietsen 

in het stationsgebied. Zo moet heel duidelijk zijn dat, als inwoners een fiets fout stallen in het 

stationsgebied, deze wordt weggehaald en zij hun fiets bij het depot kunnen ophalen. Zo wordt 

voorkomen dat inwoners denken dat hun fiets gestolen is terwijl deze in het fietsendepot staat.  

 

4. Vervolg 

De politie blijft het aantal fietsendiefstallen nauwkeurig monitoren. Maandelijks worden deze cijfers 

besproken en zullen extra acties worden ingezet als blijkt dat dit noodzakelijk is.  

 

 

 


