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Behandelaar: Patricia Weerman Uw kenmerk:  

Telefoonnummer: 088-382 11 22 Ons kenmerk: 20uit07224 
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Verzonden op:  

  

Onderwerp: pinautomaat Gilze 
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5120 AB Rijen 

Telefoon 14 0161 

E-mail: info@gilzerijen.nl *20uit07224*  

 

Geachte directie, 
 
Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende. Als college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Gilze en Rijen vernamen we op woensdag 18 november 2020 via de 
Rabobank en de media dat de laatste openbare pinautomaat uit Gilze verdwijnt. Onbekend is wanneer 
u een Geldmaat opent in Gilze. Daarmee hebben onze vier dorpen Hulten, Molenschot, Gilze en Rijen, 
op dit moment slechts een openbare Geldmaat om geld te pinnen of te storten. 
 
Dit betekent dat in Gilze onze inwoners en ondernemers voor het opnemen van contant geld op dit 
moment zijn aangewezen op de goodwill van enkele plaatselijke ondernemers. De mogelijkheid om 
contant geld op te nemen, is alleen beschikbaar tijdens hun openingstijden. Verder is iedereen 
aangewezen op een Geldmaat in Rijen of omliggende gemeenten als Breda, Oosterhout en Tilburg. En 
geld pinnen in Rijen of een andere gemeente is niet voor iedere inwoner eenvoudig te doen. 
 
Voor geld storten is iedereen aangewezen op een Geldmaat in Rijen of omliggende gemeenten als 
Breda, Oosterhout en Tilburg. Dit is een soms tijdrovende en minder veilige oplossing.  
 
Wij kunnen ons niet voorstellen dat het u niet lukt om op korte termijn een Geldmaat in Gilze te 
openen. De Rabobank heeft immers ruim op tijd bij u aangekondigd de pinautomaat in Gilze te moeten 
opheffen. Daarom doen wij een dringend beroep op u om zo snel mogelijk een Geldmaat in Gilze te 
openen. Daarbij vinden we slechts een openbare Geldmaat in Rijen zeer kwetsbaar en verzoeken wij 
u tevens om in Rijen een tweede openbare Geldmaat te openen. Graag vernemen we op korte termijn 
van u wanneer u in Gilze een Geldmaat opent en welke mogelijkheden u in Rijen ziet voor een tweede 
openbare Geldmaat.  
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Mocht u problemen ervaren om dit te realiseren, wij bieden u van harte aan om mee te denken in het 
vinden van een oplossing. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Gilze en Rijen, 
 
 
 
de secretaris 
 
 
 
 

de burgemeester, 

R.M. (René) Wiersema D.A. (Derk) Alssema 
 
 


