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Geachte heer Coppens, beste Gerrit,

In uw brief van 29 juli stelt u namens de fractie van Senioren Veldhoven een vraag
over het voorzien van het City Centrum van een veiligere stalling voor de fietsende
bezoeker.
Met deze brief beantwoorden wij uw vraag.
a. Afschaffen betaalde fietsenstalling
Op 14 april 2015 heeft uw raad besloten tot het opheffen van de bewaakte
fietsenstalling. In de besluitvorming is destijds meegenomen dat het aantal
fietsendiefstallen ook toen licht toenam en dat het sluiten van de bewaakte
fietsenstalling daarom niet direct logisch leek. De bewaakte fietsenstalling werd echter
zo slecht gebruikt dat, de kosten niet opwogen tegen de baten. Winkelend publiek wat
uit andere richting dan het zuiden kwam, bleek veelal niet voornemens om rond het
Citycentrum te fietsen en gebruik te maken van de bewaakte stalling.
b. Toezicht en preventie
De meeste fietsendiefstallen zijn het gevolg van het niet op juiste wijze op slot zetten.
Het publiek is onvoldoende op de hoogte van de wijze waarop de diefstallen worden
gepleegd en wat men zelf kan doen om diefstal te voorkomen. Op dit moment worden
in Veldhoven fietsen die niet dubbel op slot staan, door boa’s en politie, voorzien van
een zadeldekje met de tekst: “geef dieven geen kans” en een plaatje van een slot met
2x erbij. Daarnaast wordt de actie via social media kracht bij gezet.
Er wordt continu geïnvesteerd in bewustwording en signalering van
onrechtmatigheden in het winkelcentrum middels het Keurmerk Veilig Ondernemen.
Goede signalering en samenwerking tussen burgers, ondernemers en politie heeft ook
geleid tot aanhouding van beroepsmatige fietsendieven.
Daarnaast heeft de toename van de fietsendiefstallen vanzelfsprekend de aandacht
van de politie en de boa’s.

Veldhoven werkt op afspraak
Voor alle producten en diensten waarvoor u aan de balie moet zijn, maakt u een afspraak via
www.veldhoven.nl of bel 14 040. Via de site kunt u ook producten en diensten vanuit thuis regelen.

c. Fietsen veilig wegzetten
Fietsers zijn ook zélf verantwoordelijk voor het veilig stallen van hun fiets. Er zijn
voldoende fietsenrekken aanwezig in het centrum met aanbindmogelijkheden. De
afgelopen jaren zijn extra fietsenklemmen met aanbindmogelijkheid bijgeplaatst.
Als de fietser daar zijn fiets stalt of er in ieder geval voor zorgt dat de fiets ergens aan
vastgemaakt wordt, verkleint de kans op diefstal van zijn of haar fiets aanzienlijk.
We blijven de ontwikkelingen om fietsendiefstal te voorkomen op de voet volgen.
Heeft u vragen of opmerkingen over deze brief? Neem dan contact op met Marcella
Palte van het cluster Integrale Veiligheid. Stuur daarvoor een e-mail naar
gemeente@veldhoven.nl of bel het algemene telefoonnummer 14 040.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders van Veldhoven,

Noud Bex
secretaris

Marcel Delhez
burgemeester

2/2

