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Zitting van 
Schriftelijke vraag 

Schriftelijke vraag van raadslid Karel Noppe: Fietslabeling en weesfietsen in Sint 
Niklaas 

lndiener(s) 
Karel Noppe (Open Vld); 

Gericht aan 
Lieven Dehandschutter; 

Bondige toelichting 
Inwoners kunnen hun fiets gratis laten labelen bij het Fietspunt De Versnelling of tijdens een 
labelactie van de lokale politie. Graag had ik hierover volgende vragen gesteld: 

• Hoeveel fietsen werden er de afgelopen 5 jaar gelabeld (graag cijfers per jaar)? 
~ Hoeveel labelacties organiseerde de politie de afgelopen 5 jaar? Op welke 

· locaties/evenementen gingen deze voornamelijk door? 
• Konden er vorig jaar labelacties doorgaan gezien corona? 
• Voor bewoners uit de deelgemeenten is een verplaatsing naar het Fietspunt De 

Versnelling niet altijd evident. Wil het stadsbestuur ook de mogelijkheid voorzien om op 
andere locaties en in de deelgemeenten jaarlijks een labelactie te organiseren? 

• Hebben we zicht op het aantal verloren fietsen of fietsen die na diefstal teruggevonden 
worden dankzij het label? 

• Wat gebeurt er met de teruggevonden fietsen (met label) die door de eigenaar niet 
worden opgehaald? 

Daarnaast zijn er ook in Sint-Niklaas natuurlijk ook regelmatig weesfietsen terug te vinden in 
het centrum. 

• Hoeveel weesfietsen werden er de afgelopen 5 jaren gevonden in Sint-Niklaas (graag 
cijfers per jaar)? 

• Wat gebeurt er met die weesfietsen? Worden deze al dan niet hersteld en terug 
doorverkocht? 

• Welke locaties zijn extra gevoelig voor weesfietsen? Welk beleid voert de stad hiertegen 
(preventief, periodiek weghalen van de weesfietsen, enz.)? 
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bijtagen

antwoord schriftelijke vraag m.b.t. fietslabel,ing en weesfietsen

Geacht raadslid, beste Karel

. Hoeveel fietsen werden er de afgelopen vijf jaar gètabel.d (graag cijfers per jaar)? Hoeveel
[abelacties organiseerde de pol.itie de afgeLopen vijf jaar? Op wel.ke'tocaties/evenementen
gingen deze voornamelijk door?

Er werden de afgelopen vijf jaar 5.430 fietsen gelabeld. Vorig jaar en dit jaar ziin er heel weinig
acties geweest ingevolge van corona, respectievelijk 302 en 4.

Hieronderwordt een overzicht gegeven van alle locaties (vnl. op evenementen en scholen).

Overzicht fi etslabeling politie

Datum lAantat fietsen lGelegenheid

l"o
lFietscontrol,e en -[abe[ing Ber.kenboom

lHeistraat
L2-04-20I6

[Voordrachten serviceflats De

lGoudbLoem en De Priesteraqie
L3-04-2016

V
Ls-04-2076 lSl lEvenementenbeurs actieve sen ioren

Diverse data l0 lFietsen van colleqa's

t2-os-2076 lttt lDonderdagse markt

c2-06-20!6 ltst lDonderdagse markt

l" lFietscontrol.e en -labeling Gavertje 4 -

lBeLsel.e
)9-06-2016

lFietscontroLe 
en -l.abl.i ng Berkenboom

lH e istraat
22-O6-2076 l,'

lDonderdagse markt27-07-2076 lt+S
lDeeLgemeente N ieuwkerken30-07-2016 lgz

09-o9-2016 lFietscontroLe en -LabeLing OLV

lPresentatiet,
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L8-09-2016 80 ndeur o[,itie

o-ro-2016 5 ntro[e en -l.abel,i Da Vinci

3-r0-2016 1 ietscontro[e en -[abeti Sint-Caro[us

L7-10-2016 25 iets[abetin Co e

4:10-20!6 6 iets[abeIin Odisee

29-t0-2016 t3 eed DPA

-77-20I6 0 reinetschooI Da Vinci

4-11-201 3 S3

28-17-2076 82 lws
5-72-2016 4 nshuis

)4-03-2017 68 lGrote Markt

27-03-2017 )3 lFietscontroLe en -labeling AZ Nikolaas

Jt-04-2077 35 lBelsel.e (De Kl.avers)

L5-04-2017 87 lsinaai (Dries)

19-04-2017 83 lBu itenspee Ldag (AposteLpl.e i n)

29-04-2077 )9 lNieuwkerken (aan kerk)

J3-05-2017 IOLV eresentatie - Watermotendreef

Varia
3 t:

ietsen van coltega's tussendoor
el.abetd

25-05-2077 156 [Donderdagse markt

30-05-2017
73

lFietscontrol.e en -l,abel.i ng St-

llutqa rtschooI Be lsete

L5-09-2077
77

lFietscontroLe 
en -[abel.ing OLV

lPresentatie
L7-09-2017 L37 lAutol.oze zondag

L9-O9-2077 174 lNf r"lgS (week vd mobiLiteit)

t3-L0-2017 35 lFietscontrol.e en -tabeLing WS 3

16-10-2017 LO4 lFietscontrol.e en -tabeling Col.l.ege

17-10-2017 35 loaisee Hogeschool

28-10-2017 56 lSpeeO DPA WatermoLenwijk 2

18-04-2018 101 lBuitenspeeLdag
,laria 15 fiparte fietsLabeLs op aanvraag

24-04-20L8
42

lOCtr,tW (Popu[ierenhof, De Plataan & De

lspoete)

26-04-2018 34 locllw (Lindehol De Gerda)

l8-05-2018 90 IOLV Presentatie Watermotendreef

20-06-2018 t05 llabel.actie Sinaai

l8-08-2018 L47 llabel.actie BeLse[e

16-09-2018 126 hutoLoze zondag

19-09-2018 62 lruvas
05-10-2018 60 [vrs r
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r.6-10-2018 ltst lColl.eqeschool,

t7-ro-2oLl lza loctr,tw - De Spoete

18-10-2018 lzz looisee
zs-to-2otl Ea lBerkenboom
z7-ro-2otl la+ lSpeed DPA Nieuwkerken

z4-02-zoL9 lt+s lSpeeO DPA Destetwiik
Varia lzr hpa.te fietsLabel.s op aanvraag

z4-04-2ote lsg lBuitenspeeLdag - Grote Markt

zs-04-2ote lto lNvss
zs-04-2oLs lto lDe politie komt naar je toe - Sinaai

)7-os-2ote lso IOLV Presentatie Watermo[end reef

L6-os-zors ltz+ lNrves
r.8-oe-201e lgs lBetsete
22-oe-20r9 lros hutovrije zondaq

z6-os-2ors l+g loLV Presentatie

17-to-zoLe les lcotteqe
rs-ro-2ors lrzo lspeea DPA Terekenwijk
z2-Lo-2ote fto lwsg
z4-ro-20r9 lso looisee
y'aria ls+ lAparte fietstabel.s op aanvraaq

zo-09-2020 lzos hutovriie zondaq

z4-ro-2020 Ws lspeea DPA - 1 dag niet
rlaria

14 ftparte fietstabel.s op aanvraag

. Konden er vorig jaar labelacties doorgaan gezien corona?
Ja,zie hierboven. ln het fietspunt is de l"abeling evenwel steeds mogelijk geweest.

. Voor bewoners uit de deelgemeenten is een verplaatsing naar het Fietspunt De Versnelting
niet al.tijd evident. Wil. het stadsbestuur ook de mogel,ijkheid voorzien om op anderê locaties en
in de deel.gemeenten jaarl.ijks een labelactie te organiseren?
ldealiter wordt fietslabeling bij de aankoop van een nieuwe fiets aangebracht (dus via de
fietshandela ars).7a is men ten eerste zeker dat het weldegel.ijk de fiets van de rechtmatige
eigenaar is, en bovendien zutLen deze fiet3en meestai toch nog Lange(re) tiJd bij dezelfde
eiqenaar blijven.
Dit vereist uiteraard de medewerking van de fietshandetaars. Deze vraag werd ooit gestel.d op
een overleg.met de fietshandelaars, de potitie en het stadsbestuur en toen was de interesse
hiervoor matig. Het is immers extra werk voor de handetaar en niet iedereen staat te springen
om een label op een mooie, nieuwe fiets aan te brengen.
Het zou een optie kunne zijn om ook in de deelgemeenten een Locatie te voorzien. Vraag blijft
dan we[ wie dit op zich gaat nemen
Ook belangrijk in de marge:op nationaal niveau wordt bekeken of hetsysteem van labelen met
het rijksregister niet moet worden aangepast, onder andere om te voldoen aan de GDPR
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wetgeving. ln die zin is het aanbevelingswaardig om nieuwe initiatieven dus misschien nog

even uitsïellen tot wanneer hier duideLijkheid omtrent is. Zo wordt er niet tn de verkeerde

technische middelen gei'nvesteerd.

. Hebben we zicht op het aantal verloren fietsen of fietsen die na diefstal teruggevonden

worden dankzij het Label.?

Daar is geen concreet zicht op. Wat wel zeker is, is dat label.ing een goede preventieve

maatregel is tegen fietsdiefstat. Hoeveei fietsen door Labeling niet gestolen worden, is dus ook

een vraag waarop geen antwoord te bieden is.

. Wat gebeurt er met de teruggevonden fietsen (met Label.) die door de eigenaar niet worden
opgehaa[d? Daarnaast zijn er ook in Sint-Nikl.aas natuurlijk ook regelmatig weesfietsen terug te

vinden in het centrum.
Eigenaars van de fietsen krijgen een metding dat hun fiets is teruggevonden, afhaling is

mogelijk. Wanneer er geen afhaLing is na uitnodiqing biijft de fiets drie maanden beschikbaar.

Na drie maanden schenkt de stad de fiets aan maatwerkbedrijf Den Azatee. De fietsen zijn een

middeL voor het organiseren van opLeiding en tewerkstelting, de herstelde fietsen worden

verkocht in de kringwinkels van maatwerkbedrijf Den Azalee met garantie. ln de

verkoopsovereenkomst is er metding van het [abetnummer van de vorige eigenaar. De nieuwe

eigenaar kan met de verkoopsovereenkomst een nieuw labelnummer bekomen.

. Hoeveelweesfietsen werden erde afgelopen vijf jaren gevonden in Sint-Niklaas (graag cijfers
per jaar)?

201"5 865

201,6 87 6

2or7 943 't

201"8 709
20L9 469
2020 351

. Wat gebeurt er met die weesfietsen? Worden deze a[ dan niet hersteld en terug
doorverkocht?
Gedurende een periode van 3 maanden kan de fiets opgehaald worden aan de hand van een pv

in de fietsenstockeerplaats. Na 3 maanden schenkt de stad de fiets aan maatwerkbedrijf Den

Azalee. De fietsen zijn een middeL voor het organiseren van opteiding en tewerkstel.Ling, de

herstetde fietsen worden verkocht in de kringwinkels van maatwerkbedrijf Den Azalee met
ga ranti e.

. Wetke locaties zijn extra gevoelig voor weesfietsen? We[k beleid voert de stad hiertegen

(preventief, periodiek wegha[en van de weesfietsen , enz.)?

De stationsomgeving van de stad Sint-Niklaas is een hotspotvoorweesfietsen. Hierworden vier

keer per jaar weesfietsen uit de staltingen genomen (in de toekomst vijf keer). ln de

fietsstatiingen aan het Stationsplein is een reglement zichtbaar. ln andêre staltingen binnen de

stad worden indien nodig wekel,ijks fietsen opgehaald, de staat van de fiets is hier meestaI de

parameter.
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Hoogachtend

Namens het college van burgemeester en schepenen

in opdracht

han Verhulst Car[ Hanssens

schepenalgpmeen directeur
Lieven Dehandschutter
burgemeester
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