
Beleid stallen van fietsen
Het politiereglement bepaalt dat fietsen:
• moeten gestald worden in de voorziene stallingen
• maximaal 3 weken mogen blijven staan 
• door middel van een degelijk slot moeten afgesloten worden.  
 
De fietsenstallingen van het station worden ‘gecontroleerd’ door de 
medewerkers van het Fietspunt en door de gemeenschapswachten.  
Zij nemen ongesloten fietsen in de stationsomgeving mee en geven 
ze een plaatsje in het Fietspunt Eco-velo. Ook verkeerd, hinderlijk of 
gevaarlijk gestalde fietsen worden verplaatst.
Indien deze fietsen niet opgehaald worden door hun eigenaar, gaan 
de fietsen naar de dienst STAT van de stad Roeselare waar ze drie 
maanden blijven staan.

De gemeenschapswachten controleren ook de fietsenstallingen in de 
stad. Fietswrakken en weesfietsen in de stad worden door de  
gemeenschapswachten opgespoord:
• Een wrakfiets is een fiets die in een onvoldoende staat van 

onderhoud en/of een kennelijk verwaarloosde toestand verkeert 
en op die manier rijtechnisch onvoldoende veilig is.

• Een weesfiets is een fiets waarvan de toestand zodanig is dat 
stof, roest, de groei van mos op en rond de fiets vastgesteld 
wordt, waardoor het vrijwel zeker is dat de fiets is achtergelaten 
of door de eigenaar in de steek gelaten.

De gemeenschapswachten voorzien dergelijke fietsen van een groen 
papieren bandje. Indien de fiets drie weken onaangeroerd blijft 
staan, wordt het groene bandje vervangen door een rood. Dit is het 
signaal voor de stadsdiensten (STAT) om de fiets  op te halen.  

Gevondenfietsen.be 
De fietsen die door de stadsdiensten worden opgehaald bij het  
Fietspunt Eco-velo of op aangeven van de gemeenschapswachten, 
worden in STAT voorzien van een identificatieplaatje met datum en 
vindplaats en worden daarna gefotografeerd. 
Al deze foto’s komen op de website www.gevondenfietsen.be terecht. 

Op deze website kan je jouw fiets beschrijven aan de hand van 
enkele typerende kenmerken en hem vervolgens opzoeken in een 
selectie foto’s van gevonden fietsen. Via de knop ‘Hoera, dit is mijn 
fiets!’ kan je vervolgens aanspraak maken op je teruggevonden 
tweewieler. 

Wie zijn fiets herkent op de website, kan hem enkel terugkrijgen 
met een bewijs van aangifte bij de politie, een foto van de fiets, een 
aankoopbewijs of iets dergelijks. 
Fietsen die langer dan drie maanden blijven staan, worden 
automatisch eigendom van de  stad.

Als je fiets gelabeld is, dan wordt je automatisch gecontacteerd bij 
het terugvinden.

Goed om weten
Zo vermijd je de aankoop van een gestolen fiets:

• koop je fiets bij een erkende fietshandelaar, zo weet je dat je 
geen gestolen fiets koopt

• koop je een tweedehandsfiets bij een particulier, handelaar of 
op de markt, stel dan met de verkoper een aankoopbewijs op 
Vermeld steeds:

* het aankoopbedrag
* de omschrijving van de fiets
* het framenummer
* eventueel het gelabelde rijksregisternummer van de 

vorige eigenaar
* de naam en handtekening van de verkoper

Vul deze fietspas in en bewaar hem 
zorgvuldig. Wordt jouw fiets ooit 
gestolen, dan kan je hiermee je  
aangifte doen bij de politie!

• Doe je fiets steeds op slot, ook al is  
  het maar voor even
• Merk je fiets met je rijksregisternummer
• Doe in geval van diefstal steeds aangifte  
  bij de politie
• Breng deze pas mee als je aanspraak wil  
  maken op een vervangfiets van Eco-velo

Mijn 
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Enkele tips

• Sluit je fiets altijd af, ook al is het maar voor even.
• Gebruik een goed slot. Bij voorkeur een U-vormig of 

beugelslot. Het ingebouwde (ring)slot aan je achterwiel is niet 
voldoende.  
Gebruik bij voorkeur meerdere sloten.

• Bevestig je fiets met het kader aan een vast object (fietsrek). 
• Opgelet: bevestiging aan verkeerspalen mag niet!
• Parkeer je fiets bij voorkeur op een drukke, goedverlichte 

plaats.
• Doe je fiets ook thuis, op de oprit of in de garage, op slot.
• Laat niets achter in de fietstassen of op de bagagedrager.
• Verwijder alle toebehoren zoals fietspomp, fietscomputer,  

afneembare verlichting, drinkbus, enz., …
• Laat gratis je rijksregisternummer op je fiets labelen. Dit stelt  

de politie in staat om jouw naam en adres op te sporen.
• Wordt je fiets toch gestolen, doe dan zo vlug mogelijk aangifte 

bij de lokale politie.
• Wist je dat je jouw fiets maximum drie weken onaangeroerd 

mag laten staan in een fietsenstalling? Fietsen die langer 
blijven staan worden verwijderd door de stadsdiensten.

Welk fietsslot gebruik ik best? 
Beugelslot

• relatief zwaar
• gemaakt uit gehard staal
• een smal beugelslot is af te raden: het is te smal 

om ergens aan vast te maken
• in combinatie met een ringslot vormt dit een 

goede beveiliging tegen fietsdieven

Ringslot of hoefijzerslot
• gemaakt uit gehard staal
• de dikte van de ring en het omhulsel bepalen de  

stevigheid van dit slot
• nadeel: je kan je fiets nergens aan vastmaken
• Dit slot vormt een goede basis, maar een tweede 

slot wordt zeker aangeraden

Kettingslot
• gemaakt uit gehard staal
• je sluit de ketting het best af met een discusslot
• de kwaliteit wordt bepaald door de hardheid van 

de schakels (zoek naar een ketting met platte 
schakels)

• wordt vaak gebruikt als tweede slot
• je kan je fiets vastmaken aan een vast voorwerp

Ringslot en kettingslot in één
• de sloten zitten aan elkaar vast
• je hebt maar één sleutel nodig
• je kan je fiets vastmaken aan een vast voorwerp
• belangrijk dat het kettingslot van goede kwaliteit 

is

Vouwslot
• gemaakt uit gehard staal
• nadeel: is niet zo flexibel om vast te maken aan 

een vast voorwerp

Eenvoudige kabelsloten met sleutel of cijfersloten worden afgeraden.  
Je kan ze gemakkelijk doorknippen.

Laat je fiets gratis voorzien van je 
rijksregisternummer (=labelen)
Fietsen kunnen gratis  gelabeld worden. Je  rijksregisternummer 
wordt door middel van een fraudebestendige sticker op het frame 
van je fiets gekleefd. Hierdoor wordt jouw fiets herkenbaar, minder 
interessant voor fietsdieven en kan men bij het terugvinden je fiets 
makkelijker terugbezorgen. 

Je kan je fiets gratis laten labelen bij: 

Fietspunt Eco-velo
Stationsplein 55/5
8800 Roeselare
elke weekdag tussen 7 u. en 19 u.

Bij elke fietshandelaar in Roeselare, Izegem en Hooglede.

Of bekijk onze acties op verplaatsing:
www.roeselare.be

Mijn fiets is gestolen… Wat nu?

Doe steeds aangifte bij de politie. Dit kan op de politiepost Roeselare 
(Stationsplein 55/7) of via www.police-on-web.be 
• Jaarlijks worden in de stad heel wat fietsen gevonden en 

opgehaald door de stadsdiensten, zonder aangifte kunnen deze 
niet aan de eigenaar terugbezorgd worden.

• Weinig mensen kunnen bij aangifte hun fiets beschrijven. Gebruik 
daarom de fietspas in deze folder en vul hierop de kenmerken 
van je fiets in. Dit maakt het de politie makkelijker om jouw fiets 
op te sporen en terug te bezorgen. Neem hem mee als je aangifte 
doet. Knip de fietspas op deze pagina uit, vul in en bewaar 
zorgvuldig.

• Werd je fiets gestolen in de omgeving van het station, loop dan 
binnen bij het Fietspunt Eco-velo op het Stationsplein. Indien 
je fiets verkeerd gestald stond, kan het zijn dat medewerkers 
van het Fietspunt of de gemeenschapswachten hem hier 
binnenbrachten.

• Is je fiets gestolen, dan kan je bij Eco-velo terecht voor een gratis 
vervangfiets (max. 2 maanden). Voorwaarden:

* je bent inwoner van Roeselare
* je hebt aangifte gedaan van fietsdiefstal 
* de gestolen fiets was gelabeld
* je bent bereid een waarborg te betalen van € 50

Meer info:  
Fietspunt Eco-velo, Stationsplein 55/5, Roeselare of 0476 64 50 25

Merk:  .................................................................................................................................................

Soort:  heren / dames / kinder / stadsfiets / mountainbike / elek. fiets

Kleur:  .................................................................................................................................................

Rijksregisternummer: ...........................................................................................................................

Fietshandelaar:  ...........................................................................................................................

Bijzondere kenmerken: ...........................................................................................................................


