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Vraag nr.  : 2020-035
Onderwerp  : Geldautomaten in Leiderdorp
Vraagsteller: D66 Prachee van Brandenburg
Datum  : 28 september 2020

De afgelopen maanden hebben de Rabobank en de ING de filialen in Leiderdorp gesloten. Tevens 
is landelijk een afspraak door de banken gemaakt om gezamenlijk geldautomaten (geldmaat) te 
plaatsen. Door deze ontwikkelingen zijn er veel minder plekken om contant geld te pinnen. De 
fractie van D66 heeft dan ook de volgende vragen:

1. Komt er een voorziening terug in de Leyhof door een geldmaat te plaatsen of binnen in 
de Hoogvliet geldautomaat neer te zetten?

Antwoord:
Nee, er komt geen voorziening in de Leyhof. Pinvoorzieningen worden voorzien in (de omgeving 
van) Winkelhof en Santhorst. 

2. Welke voorziening is er of komt er in het oude dorp – door bijv. een geldmaat te 
plaatsen?

Antwoord: 
Zie de beantwoording van vraag 1. In het oude dorp zijn geen pinvoorzieningen gepland. 

3. Door de beperking aan geldautomaten in het dorp, is het steeds moeilijker voor mensen 
om contant geld te pinnen wanneer een geldautomaat geen geld meer heeft of ‘buiten 
werking’ is. Zijn er afspraken met banken gemaakt om snel een oplossing te bieden 
wanneer een geldautomaat niet werkt?



Antwoord: 
Wij hebben regelmatig contact met de Rabobank over de pinvoorzieningen (en de financiële 
infrastructuur in het algemeen).  Ook hebben we een brief gestuurd aan de directie van de ING 
naar aanleiding van de sluiting van het filiaal in Leiderdorp. Wij zullen deze kwestie onder de 
aandacht brengen. Via www.locatiewijzer.geldmaat.nl kunnen inwoners bekijken welke 
geldautomaten beschikbaar en werkend zijn.

4. Door dat steeds meer geldautomaten zich bevinden in een winkel, wordt het pinnen van 
‘contant’ geld beperkt tot winkelopeningstijden en ook de locatie is minder goed 
verspreid in het dorp. Zijn er afspraken met banken gemaakt om te zorgen dat er 
voldoende voorziening is verspreid in het hele dorp en ook dat er voldoende gelegenheid 
is om contant geld te pinnen buiten winkelopeningstijden?

Antwoord: 
Wij herkennen de problematiek van de bereikbaarheid en verspreiding van de pinautomaten. 
Wij hebben de financiële infrastructuur regelmatig met de Rabobank besproken. Ook hebben we 
een brief geschreven naar de ING. Een en ander heeft geleid tot het openen van een servicebalie 
van de Rabobank  in het atrium van het gemeentehuis. We zullen de mogelijkheid tot het 
contant pinnen buiten winkelopeningstijden onder de aandacht brengen. Met betrekking tot de 
verspreiding van de automaten het volgende: een van de criteria die Geldmaat hanteert is dat 
binnen een straal van 5 kilometer een automaat beschikbaar moet zijn. Dit is een landelijke 
afspraak van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer waar banken bij aangesloten zijn. 

http://www.locatiewijzer.geldmaat.nl/

