Budel-Schoot , 14 maart 2019
Raadsvragen ex artikel 38.
Betreft: verdwijnen geldautomaten.
Geacht College ,
Hierbij stuur ik u een aantal schriftelijke vragen over het verdwijnen van geldautomaten in
de gemeente Cranendonck . Bij voorbaat dank voor de snelle beantwoording .
Met vriendelijke groet ,

Hennie Beliën
Fractie Pro6
Toelichting
De grote Nederlandse banken maakten eind 2017 bekend dat circa een kwart van de
geldautomaten zal verdwijnen . Daarnaast zullen de automaten met ingang van januari 2019
niet meer van een specifieke bank zijn, maar een generieke functie hebben voor alle banken.
Het verminderen van het aantal geldautomaten heeft te maken met de kosten. Het gebruik
daalt omdat steeds meer mensen met hun pinpas betalen. Verder worden ook uit
veiligheidsoverwegingen geldautomaten verplaatst of gesloten. Bijvoorbeeld als deze onder
appartementen zijn gevestigd gezien het risico van plofkraken .
Soms is het verdwijnen van een geldautomaat ook minder erg als er bijvoorbeeld in dezelfde
wijk nog een andere geldautomaat gevestigd is. In Budel-Schoot echter, is de geldautomaat
reeds geruime tijd verdwenen . Inwoners van Budel-Schoot en Budel-Dorplein zijn daarom
aangewezen op de ‘’geldautomaat’’ van de plaatselijke supermarkt. Bij deze “mister Cash “
geldt een maximum van € 200,-- per transactie, er gelden beperkte openingstijden, de
automaat is zeer snel leeg en is storingsgevoelig . Deze service wordt door de inwoners van
Budel-Schoot en Budel-Dorplein dan ook als onvoldoende functioneel ervaren.
De Pro6 fractie wil daarom graag weten hoe het college aankijkt tegen het toekomstig
netwerk van geldautomaten in Cranendonck. Voor veel mensen is de geldautomaat immers
nog steeds een belangrijke voorziening in de wijk. Wij beseffen dat de gemeente niet gaat
over de locaties van geldautomaten. Dit is primair een commerciële verantwoordelijkheid

van de banken. De gemeente kan de banken echter wel aanspreken op hun
maatschappelijke verantwoordelijkheid zoals dat met succes in Maarheeze is gebeurd. De
gemeente kan ook het vinden van geschikte locaties faciliteren en deze ook via het
bestemmingsplan mogelijk maken. Daarom vragen wij aan het college om alles in het werk
te stellen om een adequaat netwerk van geldautomaten in Cranendonck in stand te houden
en hierover in overleg te gaan met de banken.
Wij hebben hierover de volgende vragen :
1. Heeft u inzicht of er nog meer geldautomaten in Cranendonck op de nominatie staan
om te verdwijnen ? Zo ja, kunt u dit delen met de raad ? Zo nee , bent u bereid dit op
te vragen bij de banken.
2. Bent u bereid in gesprek te gaan met de banken over alternatieven voor de gesloten
geldautomaat bij “de Reinder” te Budel-Schoot?
3. Bent u bereid om in overleg te gaan met de banken om een netwerk van
geldautomaten in stand te houden waarmee iedere inwoner van Cranendonck op
een redelijke afstand een geldautomaat ter beschikking heeft?

