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Veilig Barendrecht

Fiets terug 
dankzij SelectaDNA

Een onderdeel van deze campagne 

was het markeren van circa driedui-

zend fietsen met een unieke Selec -

taDNA markeerkit. Deze kit geeft elke 

fiets een unieke nummering en regi-

streert deze in de database, waar de 

politie weer toegang tot heeft. Hier-

door hebben deze fietsen een ‘ken -

teken’ gekregen zodat ze traceerbaar 

zijn naar de rechtmatige eigenaar. 

Barendrecht is de eerste gemeente 

in Nederland die het middel op deze 

wijze heeft ingezet.

Succes!

Inmiddels is gebleken dat de cam -

pagne niet voor niets is geweest. 

Het eerste succes is namelijk ge -

boekt! Een gestolen fiets is dankzij 

het ‘kenteken’ van SelectaDNA weer 

bij de rechtmatige eigenaar terugge-

bracht. De samenwerking tussen de 

gemeente, politie en het openbaar 

ministerie heeft dus zijn vruchten 

afgeworpen. Een medewerker Open-

bare Orde en Veiligheid van de ge -

meente Barendrecht, is erg tevreden 

over de actie: “In Barendrecht worden 

jaarlijks veel fietsen gestolen, te veel 

fietsen. Door DNA aan te brengen op 

de fietsen schrikken we de dieven af 

en verhogen we de pakkans. Door 

de gezamenlijke actie met de politie 

hebben we een vuist kunnen maken 

tegen fietsendiefstal. De eerste fiets is 

teruggevonden, maar hopelijk volgen 

er nog veel meer!”

Meer informatie

Bent u ook nieuwsgierig geworden 

naar SelectaDNA? Op de website 

www.selecta-dna.nl staat nog veel 

meer informatie. Ook kunt u op deze 

website een markeerkit bestellen.

Jaarlijks worden er in Nederland circa 900.000 fietsen gestolen. Fietsendiefstal

is daarmee de meest voorkomende vorm van criminaliteit. Op basis hiervan is 

de gemeente in november 2009, in samenwerking met de politie en het 

openbaar ministerie, een unieke campagne gestart met als slogan ‘Maak geen 
buit van je bezit’. 

Tijdens de campagne in 2009 werden veel fietsen gemarkeerd


