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Geachte mevrouw van de Goor,
Op 16 oktober jl. ontvingen wij uw schriftelijke vragen ex. Art. 39 RvO omtrent het
verdwijnen van de geldautomaat van de Rabobank op De Bus. In deze brief
beantwoorden wij uw vragen.
Op 12 oktober jl. lazen wij in het Eindhovens Dagblad dat Rabobank De Kempen heeft
besloten per 16 oktober 2077 de geldautomaat bij winkelcentrum De Bus in Waalredorp te sluiten. De bank geeft als reden dat geldautomaten landelijk meerdere malen
het doelwit zijn geweest van plofkraken. Het verwijderen van de apparaten is een
voorzorgsmaatregel. De bank staat op het standpunt dat de veiligheid van
omwonenden voorop dient te staan.

Dit is een besluit dat de bank zelfstandig kan nemen en ook heeft genomen. De
gemeente is door de Rabobank niet benaderd om de veiligheidssituatie rondom de
geldautomaat te bekijken of te verbeteren.
In het winkelcentrum De Bus bevinden zich op dit moment nog twee geldautomaten.
Eén daarvan is van de ING en bevindt zich in de Albert Hein. Deze is enkel te bereiken

tijdens de openingstijden van de supermarkt. De andere is van de ABN AMRO Bank
en is 24 uur per dag bereikbaar. Deze bevindt zich naast de bloemist op
Willibrorduslaan 16.
Uw vraag 1:
Is het college in gesprek met de Rabobank over het verdwijnen van de geldautomaat?
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Antwoord:
Wij zijn nog niet in gesprek geweest met de Rabobank over het verdwijnen van de
geldautomaat. Ondanks dat een geldautomaat een belangrijke voorziening is, stellen
wij ons op het standpunt dat dit de beleidsvoering van iedere bank zelf is. Rabobank
heeft er, zonder overleg met de gemeente, nu voor gekozen om de geldautomaat te
verwijderen. Wel hebben wij op 23 november a.s. een gesprek met de Rabobank om
de ontstane situatie te bespreken en de mogelijkheden van een alternatieve locatie
voor de geldautomaat in Waalre-dorp te verkennen.

Uw vraag 2:
Is er zicht op een alternatief dat net zo goed bereikbaar is en waar 24/7 gepind kan
worden?

Antwoord:
Zoals hiervoor gemeld zijn er nog altijd twee geldautomaten in het winkelcentrum
De Bus, waarbij één geldautomaat 24/7 gepind kan worden.

Hoogachtend,
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