De Amsterdamse Fiets Afhandel Centrale
De AFAC is de verzamelplek van alle weggeknipte fietsen uit Amsterdam. Met name bij
Stationseiland op het Centraal Station en bij Sloterdijk worden foutgeparkeerde en
teruggevonden gestolen fietsen verzameld en geregistreerd.
In maart 2005 hebben we het panel een vragenlijst voorgelegd over verschillende onderwerpen,
waaronder fietsenbezit en de Amsterdamse Fiets Afhandel Centrale (AFAC).
Van de 1645 panelleden die de vragenlijst invulden bezit 94% één of meerdere fietsen. De fietsen
worden, als de eigenaar ermee op pad is, veelal buiten, in een fietsenrek of aan een paal, brug of
boom op slot gezet.
Figuur 1 Als u met uw fiets weg bent, hoe zet u dan doorgaans uw fiets op slot?
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De naam AFAC is (nog) niet breed bekend
Een derde van de panelleden (33%) weet desgevraagd precies of ongeveer wat de AFAC is. In juni
2004 wist nog 20% van de Amsterdammers wat de AFAC is, de bekendheid groeit dus langzaam
maar zeker. Na het lezen van een uitleg weet nog eens 47% wat de AFAC is. Men kent de AFAC via
AT5 (Amsterdam.nl/TV), de borden bij het Centraal Station, via artikelen, het Parool of via vrienden of
kennissen. Vijf procent van de panelleden kent de AFAC omdat de eigen fiets wel eens is weggeknipt.
De helft (49%) van de panelleden die weten wat de AFAC is, weet dat de AFAC in het Westelijk
Havengebied gevestigd is, 43% heeft geen idee.
Meerderheid tegen wegknippen van fietsen
Een kwart van de panelleden (24%) is het ermee eens dat de gemeente fietsen die niet in een rek of
stalling staan, wegknipt. Zevenenvijftig procent is het daarmee niet eens. Vijfentachtig procent van de
panelleden is van mening dat er in Amsterdam niet voldoende mogelijkheden zijn om de fiets te
stallen.

