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(Op termijn) sluiting Rabobank Van Diepeningenlaan

Uit berichtgeving in het Leiderdorps Weekblad blijkt dat tijdens de borrel van de Leiderdorpse 

Ondernemersvereniging, het over enige tijd sluiten van het Rabobank filiaal aan de Van Diepeningenlaan 

aan de orde is gekomen. Met het al eerder sluiten van de ABN Amro aan de Statendaalder verdwijnt 

daarmee de enige andere plek voor ondernemers om geld te storten. Dit raakt ook kerken, die de 

opbrengst van de zondagse collectes storten, of verenigingen die de opbrengsten van bijvoorbeeld 

barverkoop komen storten. Ook voor inwoners die geen onderneming hebben, is het vervelend dat er een 

bankfiliaal in Leiderdorp verdwijnt. ChristenUnie-SGP maakt zich daar zorgen over.

1. We gaan er vanuit dat deze informatie voor het college al bekend was. 
a) Klopt dat?
b) Zo ja, bent u hierover met Rabobank in gesprek?
c) Indien u met Rabobank in gesprek bent, wat is dan voor het college het doel van het gesprek?

Antwoord college:
1a. Ja
1b. Ja
1c. De Rabobank heeft ons geïnformeerd over hun aanwezigheid in Leiderdorp en hun kantoor aan de Van 

Diepeningenlaan. Onze inzet, en ook die van de Rabobank, is erop gericht dat er voor onze inwoners 

voldoende plekken blijven om geld te kunnen pinnen én voor ondernemers als voor de kerken, de 

mogelijkheid behouden blijft om geld af te storten. De Rabobank heeft ons bevestigd dat die 

dienstverlening niet ter discussie staat.



2. Zijn de plannen van Rabobank om dit filiaal te sluiten definitief? Zo ja, per wanneer gaat het filiaal 

dicht? Betekent dit ook dat de pinautomaat verdwijnt?

Antwoord college:
De Rabobank evalueert halfjaarlijks het aantal bezoekers in hun kantoren, waaronder ook in Leiderdorp. 

Het kantoor blijft in 2019 sowieso nog open. De Rabobank geeft aan dat, mochten ze besluiten om het 

huidige kantoor te sluiten, bekeken wordt hoe de bank aanwezig en dichtbij blijft in Leiderdorp. Voor 

ondernemers, maar ook voor kwetsbare groepen. Daarover zijn we met elkaar in gesprek.

Voor wat betreft de automaten, heeft de Rabobank ons als volgt geïnformeerd:

 In de toekomst zijn er geen automaten meer in bankkantoren. Dit wordt vanaf 2020 geregeld door 

Geldservice Nederland (in overleg met Rabobank, ING en ABN AMRO).

 De bestaande automaten blijven in gebruik tot het moment dat een automaat wordt vernieuwd, 

weggehaald of verplaatst. 
 Het nieuwe netwerk wordt zo ingericht dat er overal in Nederland altijd een automaat in de buurt 

is waar mensen geld kunnen opnemen of storten. Er  blijven er voldoende automaten aanwezig, 

ook in Leiderdorp.

3. Als de Rabobank verdwijnt, is de ING bank de enige bank met een fysiek filiaal in Leiderdorp. Is bij 

het college bekend of er plannen zijn bij deze bank dit filiaal ook te sluiten?

Antwoord college:
Nee, maar vooralsnog is het ook niet het uitgangspunt dat de Rabobank verdwijnt uit Leiderdorp.

4. Uiteraard heeft het veranderend gedrag van consumenten (meer digitaal regelen) gevolgen voor 

banken. Tegelijkertijd blijft er behoefte aan fysiek contact bij de bank. Zou het college overleg 

tussen de drie banken die in Leiderdorp zitten of recent hebben gezeten (ING, Rabobank en ABN 

Amro) kunnen bevorderen waarin ze met elkaar onderzoeken of ze gezamenlijk een servicepunt in 

stand zouden kunnen houden, gericht op dienstverlening aan burgers?

Antwoord college:

Wij zijn voornemens om genoemde banken te benaderen om te peilen hoe zij tegenover een dergelijk  

initiatief staan. Wij zullen hierover een gesprek organiseren.


