
BIKERS #fietsbrigade
#brigadecycliste



Fietsbrigade
Politieambtenaar 

op de fiets BIKER

being a biker is so much more than riding a 
bike… it’s a state of mind





41 Bikers

5 TEAMS

Toekomst:

100 Bikers



zichtbaar
Identity

Biker



1

• Bescherming actieve weggebruiker

• Beschermengel volgens sommigen

2

• Vlotheid en veiligheid openbaar vervoer

• Beveiliging openbaar vervoer

3

• Beheer autoluwe zones + anti-terro

• Stadsvernieuwing / handhaving

Wat doet de fietsbrigade?



4

• Belangrijke speler inzake mobiliteit

• Regisseur verkeersleefbaarheid

5
• Handhaven van de overlast

6
• Zichtbaar, aanspreekbaar en aanwezig

Wat doet de fietsbrigade?



7
• Ambassadeur Politie – BXL - Fiets

8
• Escorteren van evenementen

9
• Kennen, weten en beschermen

Wat doet de fietsbrigade?



10

• De Bikers moeten de 
stad aanvoelen

Wat doet de fietsbrigade?





ZONAAL VEILIGHEIDS

PLAN 

ACTIEPLAN EERST  INTENSIEVE 
PREVENTIE

DAN ALTIJD 
VERBALISATIES
(JARENLANG)

EFFICIENTE EN SNELLE 
ADMINISTRATIE
Q- CONTROLE
STURING NAAR DE 
PROJECTEN

OLIEVLEK 
PRINCIPE

VERANDERING
met RESULTAAT

VERKEERSLEEFBAARHEID

PAKKANS
HOOG 
HOUDEN





39099
Verbalisaties

Verbalisations

* Dienst verkeer 11medewerkers

2018

Bescherming actieve 
weggebruiker

Vlotheid openbaar 
vervoer

Andere



Als de pakkans hoog is dan zien we de effecten op de openbare weg

Met meer controles en manuren krijgen we op diverse 
domeinen minder boetes en dus een betere handhaving, al 
blijft er constant werk op de plank liggen

Samen met de handhaving door de politie proberen we 
constant onze bestuurlijke overheden te sensibiliseren om de 
infrastructuur zodanig aan te passen dat inbreuken niet 
kunnen plaatsvinden

Dalen van boetes op bepaalde domeinen

= 

verhoogde verkeersleefbaarheid



IMPACT op 
de stad ???



• Veste

PROBLEM

DETECTION

Work in 
progress

Faire 
appliquer la 

norme



• Veste

PROBLEM

DETECTION

WORK IN

PROGRESS

Faire appliquer
la norme



Probleme

detection
Work in progress Faire appliquer

la norme



Frustraties

? 

We kunnen niet overal tegelijkertijd zijn

Een project handhaven kost veel energie, tijd, 
manuren en geduld



Sociale media

Email/Twitter/
WhatsApp/
Snapchat/FB

Geen blinde
politieorganisatie

Meer ogen op het terrein

De juiste informatie hebben

Kort op de bal spelen 



Return in de media: verantwoording afleggen



PEOPLE + LOGISTICS   =======➔ BETAALBAAR

ZICHTBARE
RESULTATEN

STERKE    
VERANKERDE
POLITIE 

VERKEERS-
LEEFBAARHEID

VERKEERS-
VEILIGHEID



CONTACT

#samensterk naar een verkeersleefbare en veilige stad

Contact  → David.Stevens@police.belgium.eu
Facebook – Twitter – Instagram-Snapchat
Paleizenstraat/Rue des Palais 321 1000 BXL

mailto:David.Stevens@police.belgium.eu


VRAGEN  ??? 


