Kenmerk:
10748/11352
Afdeling:
O&E
Portefeuillehouder: W.H. Broekhuysen

Vraag

(art. 39 Reglement van Orde)

de voorzitter van de Raad
VRAGEN RAADSLID : Marijke Hemelsoet
ONDERWERP: Proef plaatsing

Top/Gemeentebelangen

geldautomaten

TOELICHTING:

Veel banken trekken zich terug uit de dorpen en kernen en concentreren hun activiteiten in
grotere plaatsen, waarmee ook de geldautomaten verdwijnen uit de kernen. Echter de Regiobank wil in Zeeland op proef één tot twee geldautomaten plaatsen in een dorp of kern.
Men wil dit doen in samenspraak met gemeenten en winkeliers- en ondernemersverenigingen.
De Regiobank is daarom op zoek naar publiek toegankelijke panden om de pinautomaten terug te brengen in de kernen. Wij denken bijvoorbeeld aan een proef voor de kernen Zuiddorpe
en Westdorpe.

Vragen (art. 39 RvO)

Antwoorden van Burgemeester en Wethouders

1

Bent u met Top/Gemeentebelangen
van mening dat met de terugkeer van
de pinautomaat dit de leefbaarheid ten
goed komt in de kernen?

1

Ja, het is een van de voorzieningen die bijdragen aan een prettig woon- en leefklimaat.

2

Klopt het dat de Regiobank op zoek is
in Zeeland naar een geschikte locatie
voor deze proef?

2

De Regiobank heeft enkele gemeenten een brief
gestuurd om de witte vlekken in kaart te brengen en over de mogelijkheden te praten. De
gemeente Terneuzen heeft hierover echter geen
brief van de Regiobank ontvangen.

3

Bent u bereid om in samenspraak met
de Regiobank en de ondernemersverenigingen uit Terneuzen de mogelijkheden te onderzoeken voor deze
proef?

3

Ja. Er is reeds contact opgenomen met de coördinator van de Regiobank. Hij heeft vervolgens
een brief gemaild, zie bijlage. Een gemotiveerd
verzoek aan de Regiobank om deel te mogen
nemen aan de proef is in voorbereiding.

Datum vragen: 20 september

Datum antwoorden: 15 oktober 2013
Verzonden: 22 oktober 2013

Namens deze(n)

Burgemeester en Wethouders van Terneuzen,

Vragen (art. 39 RvO)

Antwoorden van Burgemeester en Wethouders
secretaris,

Marijke Hemelsoet:
Top/Gemeentebelangen

F.M.L. Lauret RA

2

burgemeester,

J.A.H. Lonink

