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Geen

Stand van zaken pínautomaat Rabobank (toezegging 37)

Driessen-

Geachte leden van de raad,

Per brief van 2 maart 2020 hebben wij u naar aanleiding van de sluiting van het
kantoor van de Rabobank geïnformeerd op welke wijze er pinvoorzieningen in het
dorp beschikbaar blijven. Door middelvan deze brief geven wij u hiervan een
update en voldoen we aan onze toezegging u hierover te informeren.

ln juli 2020 is de Rabobankvestiging gesloten. onlangs werd bekend dat dit per
20 augustus ook geldt voor de ING vestiging in Leiderdorp. Wat dit betekent voor de
pinvoorziening aan de Reaal 6 is nu nog onbekend. ln onze brief hebben we
aangegeven dat de pinautomaten verhuizen naar verschillende (binnen)locaties.
Op dit moment kan er gepind worden op de volgende locaties.
- Albert Heijn, Laan van Ouderenzorg2;
- Albert Heijn, Winkelhof 29;
- Hema, Winkelhof 85.

Daarnaast wil Geldmaat in de omgeving van winkelhof en santhorst een
(binnen)locatie creëren voor een 'recycle geldautomaat'. Dit is een automaat
waarbij, naast het opnemen van geld, het ook mogelijk is om biljetten af te storten.
Geldmaat is op dit moment op zoek naar een geschikte locatie in de omgeving van
Winkelhof en Santhorst.

Op dit moment kan men voor het storten van sealbags terecht in Leiden. Geldmaat
is in overleg met het ministerie van Justitie en Veiligheid op zoek naar geschikte
locatÍes, mogelijk in Leiderdorp.

We zullen de verdere ontwikkelingen vanzelfsprekend volgen en gaan ervan uit u
hÍermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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