Pinautomaten

1. Hoeveel geld heeft u op dit moment in uw
portemonnee zitten?
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Ik pin altijd alles bij de winkel
Heb geen portemonnee meer, alleen nog plastic""
Vind dit een beetje vreemde vraag, daarom doe ik hier geen mededelingen
over.

2. Hoe vaak maakt u gebruik van een
pinautomaat, bij de bank?
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Wanneer nodig, eens in de twee maanden wellicht..
Wanneer ik geld nodig heb
Paar x per week
Paar keer per jaar
Om de 2 weken
Mijn man pint bijna altijd
Is wisselend.
Indien nodig
Halfjaarlijks
Eens per kwartaal, mijn vrouw pint vaker gezien die de boodschappen
doet
Als ik geld nodig heb
Alleen pinnen bij supermarkt
Af en toe
5 keer per jaar
1 of 2 keer per maand
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In welke mate bent u het (on)eens met de volgende stelling.

3. ‘Een pinautomaat hoort bij de noodzakelijke
basisvoorzieningen in een dorp’
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De Rabobank gaat al weg en de andere bank is maar beperkt open. Dus je kunt niet altijd geld
opnemen wanneer het jou uitkomt. En dat vind ik wel belangrijk. Het is dan niet altijd handig als
je dan eerst nog naar een ander dorp moet om te gaan pinnen.
Altijd een pinautomaat houden, ik snap ook niet dat banken niet samenwerken om desnoods
samen 1 pinautomaat te exploiteren ook in dorpen als Esch, Liempde etc.
Als je overal kunt pinnen heb je een pinautomaat ook niet meer nodig...
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1 juli verdwijnt er in Liempde een pinautomaat. Tevens verdwijnt er bij het winkelcentrum
Oosterhof een pinautomaat. Deels in het kader van bezuinigingen.
In welke mate bent u het (on)eens met de volgende stelling.

4. ‘Ik snap (de reden) waarom de pinautomaten
worden weggehaald’
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1 Onveilig ivm pinkraken
1 Er blijven op beide locaties dus nog pinautomaten over, en een rij staat er tegenwoordig allang niet
meer.
1 Bij Oosterhof zijn nu 3 pinautomaten, straks 2 dat is nog steeds voldoende. In liempde zijn nu 3
automaten. De binnen automaat vd rabobank verdwijnt, maar de buitenautomaat blijft. De
voorziening blijft dus aanwezig en is voldoende voor een dorp als liempde.
2 Minder heb ik niet zo`n probleem mee, maar dat hij in Oost weggaat waar zoveel mensen wonen
begrijp ik niet. Goede spreiding, maakt niet uit van welke bank. Dat die banken eens gewoon samen
die dingen gaan exploiteren. Eens een keer de klant centraal stellen is niet verkeerd.
2 Maar voor ouderen blijft het lastig,als ze verder weg moeten om geld te halen ,ik heb daar geen
probleem mee voor nu, maar je weet nooit wat er gebeurt als je ouder wordt!
2 Maar niet als het de laatste pinautomaat in Liempde is. Dat bevordert niet bepaald het winkelgedrag
in Liempde
2 Maar dan hoop ik wel dat je bij de supermarkt geld bij kunt pinnen.
2 Ik hoop alleen wel dat er bij oosterhof wel één overblijft. hij wordt veel gebruikt.
2 Het belang van de bank weegt hier zwaarder dan het belang van de gemeenschap. misschien kan de
gemeente dit veranderen, evt. met bijdrage in kosten van handhaven pinautomaat?
3 Minder gebruik ervan en meer beveiliging kosten geld, maar tegelijk verouderende maatschappij die
vraagt om voorzieningen in de nabijheid; pinautomaten behouden door koppeling aan andere
voorzieningen (verdeling kosten)
4 We betalen toch genoeg voor bankzaken wordt de rabobank nog rijker
4 Waarom staat er dan vaak een rij voor de pinautomaat?
4 Vul de overige op tijd bij. Ala het zo doorgaat moet je straks steeds verder weg voor je geld
4 Laat lokale horeca en winkeliers eraan meebetalen (zij profiteren immers van aanwezigheid
pinautomaat)
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4 Er verdwijnen al te veel van dit soort voorzieningen in dorpen terwijl deze banken en instellingen
steeds maar weer grotere winsten maken ten koste van Jan met de Pet
4 Als alternatief kan er een pinautomaat geplaatst worden in een winkel ( zoals in de AH)
5 Weet niet hoe vaak de pinautomaat in liempde gebruikt wordt, maar bij oosterhof is het vaak erg
druk bij de pinautomaat
5 Waar moeten ouderen in Liempde naar toe om geld te pinnen??
5 Ontoelaatbaar! Wij gaan weg bij de rabobank, de bank die groot is geworden door de gewone mens.
5 Nu kunnen we gelukkig nog bij de Coop pinnen, maar ik vind het niet prettig om daar te moeten
vertellen hoeveel ik extra wil gaan pinnen. Ik vind dit eigenlijk meer prive maar ja anders moet ik
naar Boxtel en dat vind ik ook weer zonde van mijn tijd en benzinegeld Bovendien zijn er in Boxtel
meer pinautomaten dus ik zou zeggen haal er daar 1 weg en laat die in Liempde staan. Nu heb ik
nog een auto dus kan evt snel naar Boxtel als ik geld moet pinnen als de Coop evt gesloten zou zijn,
maar voor oudere mensen of mensen zonder auto wordt het allemaal wel heel vervelend als ze dan
weer extra naar boxtel moeten. Zeker in de winter.
5 Langer thuis blijven wonen, hoe moet dat als alle voorzieningen verdwijnen die je onafhakelijk
maken? veel mensen zullen nu weer extra hulp nodig hebben om hun eigen geld bij de bank te laten
halen.
5 In Liempde kunnen de mensen niet zonder pinautomaat zeker de oudere niet!
5 Ik heb zelf weinig cash op zak, gewend aan pinnen in winkels. Dit geldt niet voor iedereen. Er moet
voldoende mogelijkheid zijn om te pinnen.
5 Het is zeer slecht dat er in Liempde een pinautomaat verdwijnt. Het is niet erg dat er van de drie
pinautomaten er 1 verdwijnt bij oosterhof. Dan blijft er dus altijd nog een pinvoorziening.
5 Het is bjiv.op OOSTERHOF met 2 Pinautomaten nu al vaak ERG druk!
5 Gewoon belachelijk bezuinig op openingstijden banken maar niet op pin apparatuur. Nu heb je al
regelmatig dat app leeg zijn laat staan als er nog meer sluiten.
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