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Onderwerp

Raadsvragen m.b.t. de fietsen
diefstallen bij station Westpolder

Geachte heer Ruitenberg,

Op 6 februari 2021 hebben wij u vragen over de diefstallen bij metrostation Westpolder in Berkel
en Rodenrijs ontvangen.
U heeft aangegeven via Buurttoezicht Lansingerland vernomen te hebben dat er recentelijk diverse
fietsendiefstallen zijn geweest nabij de RandstadRail station Westpolder, onder andere uit de
bewaakte fietsenstalling Biesieklette.
In deze brief geven wij antwoord op uw vragen.
Vraag 1
Is het College bekend met de recente fietsendiefstallen?
Antwoord vraag 1
Het College is bekend met de recente fietsendiefstallen.
Vraag 2
Is het College ermee bekend dat er op dit moment geen bemensing is bij de Biesieklette?
Antwoord vraag 2
Het College was ervan op de hoogte dat Biesieklette tot 10 februari

2021

niet bemenst is geweest.
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Vraag 3
Indien ja, op welke wijze zijn alternatieve preventieve maatregelen toegepast om fietsen
diefstallen te voorkomen?
Antwoord vraag 3
De maatregelen zijn aan de bezoekers van de stallingen, in beheer van Biesieklette, als volgt
gecommuniceerd:
» Middels raampamfletten zijn de reizigers erop gewezen dat er geen bewaking aanwezig is
in de stalling. Het stallen van de fiets was daarmee op eigen risico. Op de pamfletten
stonden ook de aangepaste openingstijden;
» Vermelding van aangepaste openingstijden op de website en face-book van Biesieklette;
» Op de aanwezige narrow casting schermen in de stalling.
Vraag 4
Is cameratoezicht overwogen en toegepast? Indien niet, waarom niet?
Antwoord vraag 4
Wij hebben de optie om cameratoezicht in te zetten besproken, echter moet het inzetten van
cameratoezicht in verhouding zijn tot de begane misdrijf. Omdat wij geen meldingen van
incidenten hebben ontvangen, zou de mate van inbreuk op het individueel belang groter zijn dan
het beoogde doel.
Vraag 5
In bredere context: er zijn ook vrij veel fietsendiefstallen bij station Rodenrijs. Op welke wijze
wordt er daar preventief beleid zoals bijvoorbeeld cameratoezicht toegepast om dit te
voorkomen?
Antwoord vraag 5
In het kader van preventie gaat onze voorkeur uit naar een integrale aanpak. Het inzetten van
cameratoezicht alleen, zou niet het geschikte middel zijn, om de problematiek in zijn geheel aan
te pakken. Daarnaast moet het inzetten van cameratoezicht in verhouding zijn tot de begane
misdrijf.
Wij hebben bij de herinrichting van station Rodenrijs, rekening gehouden met de optie
cameratoezicht. Dit doen wij door mantelbuizen aan te leggen.
Wij verwachten dat wij met deze brief antwoord hebben gegeven op uw raadsvragen.
Met een vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Lansingerland

Lucas Vokurka
Secretaris

drs. Pieter van de Stadt
Burgemeester
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