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Afschrift brief aan de ING 'sluiting ING Bank Leiderdorp'
Sluiting ING Bank

Geachte leden van de gemeenteraad,

Bijgaand treft u een afschrift van onze brief aan de ING over de sluiting van de
locatie in Leiderdorp ter kennisname aan.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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Geen

Sluiting ING Bank Leiderdorp

Geachte heer, mevrouw,

Onlangs bereikte ons het bericht dat de vestiging van de ING Bank in Leiderdorp
(Reaal 6) haar deuren heeft gesloten. Naar aanleiding daarvan vragen wij uw
aandacht voor het volgende.

Wij beseffen dat de trend is dat steeds meer geldzaken door consumenten online
worden geregeld en dat u hierop anticipeert. Ook de coronacrisis dwingt
ondernemers steeds meer om naar hun kosten te kijken.

Toch willen wij u wijzen op de maatschappelijke functie van uw bank. Met name
ouderen of dígitaal minder vaardige mensen vinden het lastig om hun geldzaken via
internet te regelen en hebben soms behoefte aan persoonlijk contact en advies. Wij
vragen dan ook uw aandacht voor het verzorgingsniveau van de financiële
infrastructuur in Leiderdorp. Wij verzoeken u daarom de sluiting van de ING Bank in

Leiderdorp vanuit dat oogpunt te heroverwegen.

Mocht deze brief voor u aanleiding zijn voor een gesprek, dan zijn wij hier graag toe
bereid.
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