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VVD
De heer G.H.G. Willems
Kennedylaan 38
6245 EN  EIJSDEN
 

Eijsden-Margraten: 19 oktober 2021

Onderwerp: Beantwoording artikel 36 vragen pinautomaat

Geachte heer Willems,

In uw brief van 7 oktober 2021 stelt u ons de volgende vragen. Hieronder vindt u 
achtereenvolgens de antwoorden daarop.

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?

Antwoord
Wij zijn van mening dat een geldautomaat een belangrijk onderdeel is van het 
voorzieningenniveau in de kernen, een en ander zoals bedoeld in ons Bestuursakkoord 
2018-2022 en delen daarmee eveneens uw zorgen.

Vraag 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.

Antwoord
Rabobank en Geldmaat zijn autonome instanties die eigen keuzes maken in hun 
dienstverlening. Desondanks zijn wij naar aanleiding van signalen die ons bereikten dat 
de pinautomaat niet meer kon worden gebruikt, direct met hen in contact getreden. 
Richting ons is medegedeeld dat de Rabobank haar pand in Margraten (zonder 
beperkingen) heeft verkocht en dat de plaatsing van geldautomaten tegenwoordig aan 
Geldmaat is. Geldmaat is in gesprek met verschillende ondernemers in Margraten voor 
het plaatsen van geldautomaten maar kan daar in deze onderhandelingsfase nog niet 
over uitweiden.
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Vraag 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.

Antwoord
Mocht Geldmaat geen geschikte locatie bij ondernemers of anderszins vinden dan zijn wij 
bereid mee te werken aan andere oplossingen.

Wij nemen aan u hiermee voldoende van dienst te zijn geweest.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten,
De gemeentesecretaris, De burgemeester,

Drs. M.A.G. Gerits Drs. G.J.M. Cox


