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Heel wat fietsen van Bruggelingen zijn reeds gemerkt en dat is positief. 
Dat is echter alleen handig om teruggevonden fietsen te identificeren.  Om fietsdieven aan 
te pakken en potentiële daders af te schrikken moeten we een stap verder gaan.   
 
Dat kan bijvoorbeeld door zowel bestaande als nog te installeren veiligheidscamera’s op ons 
grondgebied aan te passen zodat ze ook gechipte fietsen herkennen. 
 
Zo’n chip kost 25 euro en kan discreet op een fiets aangebracht worden. Telkens wanneer 
zo’n gechipte fiets een veiligheidscamera passeert wordt er een foto genomen. Wie een fiets 
steelt en deze bijvoorbeeld in een bestelwagen laadt – zoals criminele bendes nogal eens 
doen – is eraan voor de moeite want zelfs fietsen die verborgen zijn in voertuigen worden 
opgemerkt en gefotografeerd. Via de nummerplaat kan de politie dan achter de dader 
aangaan. 
 
Potentiële fietsdieven worden ook afgeschrikt als ze weten dat ze niet ongestraft hun gang 
kunnen gaan in onze stad.    
 
Het stadsbestuur kan de Bruggelingen stimuleren om hun fiets te laten chippen.  Als dit 
systeem wordt ingevoerd, dan kan de stad tijdens het eerste jaar bijvoorbeeld bij wijze van 
promotie en aanmoediging een stuk van de aankoopprijs van de chip dragen.  Zo’n chip kost 
 25 euro en als de stad financieel tussenkomt, toont ze dat het hen menens is om de 
fietsdiefstallen op Brugs grondgebied nog grondiger aan te pakken.   
 
Dat de aanpassing van de camera’s een meerwaarde zal zijn voor Brugge, blijkt uit het feit 
dat andere gemeenten en steden de camera’s op hun grondgebied upgraden . Onder meer 
in Mechelen wordt dit systeem sedert 1 januari 2017 geïmplementeerd. Wanneer aangifte 
gedaan wordt van een gestolen en tevens gechipte fiets, dan consulteert de politie de 
databank van de veiligheidscamera’s in de hoop aanknopingspunten te vinden om de dader 
op te sporen.  
 
N-VA Brugge pleit ervoor dat het Brugse stadsbestuur de mogelijkheid onderzoekt om dit 
ook in onze stad te realiseren.  
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