Laat uw fietspret niet bederven
De fiets is niet alleen een gezond en milieuvriendelijk vervoermiddel maar kan ook enorm veel plezier bieden. Helaas worden
er regelmatig fietsen gestolen. De gemeente, de politie en de
buurtpreventiewijken spannen zich in om het aantal fietsendiefstallen te verminderen, maar ook uw bijdrage is zeer belangrijk!
Met deze folder willen we u een aantal tips geven om dieven u
uw fiets(plezier) niet te laten ontnemen.
Stallen
Zorg er voor dat uw fiets goed op slot staat en maak deze, als
dat kan, ergens aan vast. Veel fietsenrekken in onze gemeente
bieden de mogelijkheid om uw fiets met een kettingslot vast te
zetten. Ook als u kort
van uw fiets weg bent
(bijvoorbeeld bij een bezoek aan de supermarkt)
is het verstandig om
hem vast te zetten. Probeer uw fiets ook in uw
zicht te plaatsen en zet
uw fiets ‘s avonds en ’s
nachts op een goed verlichte plek. Zet uw fiets
thuis indien mogelijk in
een afgesloten ruimte.
Graveren of chippen
Als het frame gegraveerd is of er een chip in het frame is aangebracht, is bij diefstal de kans groter dat u uw fiets terugkrijgt.
Zorg er voor dat u het frame- of chipnummer noteert. Doe in ieder geval altijd aangifte. Veel gestolen fietsen worden namelijk
teruggevonden. Het zou erg jammer zijn als u uw fiets niet terug
krijgt, omdat u geen aangifte gedaan heeft.

Fietsdiefstalregister
Op de website www.fietsdiefstalregister.nl kunt u controleren of een
fiets als gestolen staat geregistreerd. Maak gebruik van deze website als u van plan bent een tweedehands fiets te kopen of als u de
aangifte van uw gestolen fiets wilt controleren.
Verzekeren
Veel verzekeraars bieden de mogelijkheid uw fiets te verzekeren
tegen diefstal. Vaak kunt u uw fiets ook verzekeren via uw rijwielhandelaar. Het is aan te raden een dergelijke verzekering af te sluiten omdat u dan schadeloos wordt gesteld in het geval van diefstal.
Meer informatie
Voor meer informatie over
veiligheid of over buurtpreventie kunt u terecht op de
gemeentelijke website
(www.bladel.nl). U kunt ook
contact opnemen met de
beleidsmedewerker integrale veiligheid van de gemeente via telefoonnummer
0497-361632.

