
 

 

Artikel 36 vragen. 

Onderwerp:  vervallen pinautomaat bij de Rabobank te Margraten kern. 

 

Geacht College 

Zoals u wellicht al hebt vernomen is sedert 1 oktober j.l. de pin mogelijkheid bij de automaat van de 

Rabobank te Margraten vervallen. 

In Margraten is dit de enige pin mogelijkheid. De Rabobank verwijst op haar website naar Geldmaat 

welke per 1 oktober alle pinautomaten heeft overgenomen (behalve dus deze in Margraten). 

Wij hebben contact gezocht met de Rabobank (via contactformulier, telefonisch krijg je niemand 

meer te spreken) en verwezen naar een brief welke zij 20 augustus aan haar klanten in deze  kern 

deed toekomen.  Hierin werd het verdwijnen van de geldautomaat in de kern Margraten 

aangekondigd en aangegeven dat Geldmaat deze overneemt. Tot dat moment van overname zou de 

pinautomaat van de Rabobank in werking blijven. Mooi niet dus! 

Telefonisch ook contact gezocht met de Rabobank. Deze konden niet verklaren waarom er nog geen 

Geldmaat in Margraten in gebruik was genomen en verwijzen naar Geldmaat. 

Hier ook een contactformulier ingestuurd, waar uiteraard nog geen antwoord op is gekomen.  Een 

bevriende inwoonster heeft Geldmaat wel aan de lijn gekregen en daar  werd gezegd dat Margraten 

niet op de lijst stond omdat er nog geen andere locatie gevonden was in deze kern. (blijkbaar kan  

deze niet meer in de ruimte van de Rabobank!) 

Vraag: 

 

1 Deelt u onze zorgen dat het niet te verteren is dat in een kern van nabij 4.500 inwoners 

geen geldautomaat meer aanwezig is? 

2 Bent u bereid om met zowel de Rabobank als Geldmaat in contact te treden om de 

zorgelijke toestand in deze kern aan de orde te stellen. 

3 Bent u bereid om Geldmaat bij het uitblijven van een geschikte locatie voor het plaatsen 

van een pinautomaat, te faciliteren om een kubus te plaatsen zoals nu in de kern Cadier 

en Keer aanwezig is. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Ger Willems  

Fractie VVD Eijsden-Margraten 

 



PS: de geldautomaat in de kern Eijsden is inmiddels ook alweer dagen buiten werking! 


