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Beantwoording raadsvraag

Onderwerp Fietsendiefstallen

Datum 28 juli 2021 Nummer RV-2134

Steller vraag Tom Oomen Fractie VVD

Portefeuillehouder Greet Buter
 

Datum afdoening

Inleiding
In 2017 (RV-1743) en 2019 (RV-1939) heeft onze fractie haar zorgen geuit over het hoge 
aantal fietsdiefstallen in onze gemeente. U gaf toen aan een dalende trend te zien in 
Deurne. Uit een recent artikel van het ED blijkt dat een groot deel van de fietsdiefstallen 
E-bikes betreft. Dit heeft vanzelfsprekend een grotere impact en is dus een groter 
probleem, aangezien E-bikes een veel hoger aanschafwaarde hebben. 

1. Hoeveel (geregistreerde) fietsdiefstallen hebben in 2020 en 2021 plaatsgevonden 
en hoeveel daarvan waren E-Bikes?

2. Spreekt u nog steeds van een dalende trend, wanneer blijkt dat het aantal 
wellicht daalt maar de opgetelde waarde van de gestolen goederen flink 
toeneemt?

3. Staat u nog steeds achter het besluit tot afschalen van maatregelen ter 
voorkomen van fietsdiefstallen, zoals beschreven in de beantwoording op onze 
raadsvragen in 2019?

4. Had het opschalen in plaats van afschalen van deze maatregelen het aantal 
fietsdiefstallen kunnen verminderen?

In vergelijking met omliggende gemeenten is het aantal diefstallen van E-bikes in Deurne 
hoog. Zelfs afgezet tegen andere gemeenten met een treinstation zoals Best, Heeze-
Leende en Geldrop-Mierlo.

5. Hoe verklaart u het hoge aantal ten opzichte van omliggende gemeenten?

Voor onze fractie is het duidelijk dat er actie ondernomen moet worden. Onze fractie is 
altijd voorstander geweest van een bewaakte fietsenstalling in Deurne. Een recent 
onderzoek in opdracht van de Stichting Aanpak Fiets- en E-bikediefstal stelt deze 
maatregel ook voor in de aanbevelingen.

6. Is het aannemelijk dat een bewaakte fietsenstalling het aantal fietsdiefstallen zal 
reduceren? 

7. Hoe staat het college, gezien de ontwikkelingen, tegenover het realiseren van een 
bewaakte fietsenstalling in Deurne?

8. Indien het college hier niet positief tegenover staat, hoe gaat zij dan het tij keren?

https://deurne.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/8b6c9a6a-aed6-46ad-bd9c-e51d120703f4?documentId=adff44ed-a03d-497e-88eb-caafc8441b18
https://deurne.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/e083669c-b811-40f8-8534-67f2ecd0d4f4?documentId=98401f73-3c41-4714-b252-1fb15006da81
https://www.ed.nl/de-peel/elektrische-fietsen-worden-massaal-gestolen-soms-staan-ze-een-dag-later-al-in-polen~a349a17c/
https://centrumfietsdiefstal.nl/fileadmin/CentrumFietsdiefstal-bestanden/Onderzoek/Download_Bekereeks_Fietsdiefstal_in_Nederland.pdf

