Pinautomaat
Even ‘flappen tappen’.
Uitgaande van het afgelopen jaar:

1. Hoe vaak maakte u gebruik van een pinautomaat?
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1 keer per kwartaal
14dagen
1x per 2weken
1x per 3 maanden
2 a 3 keer per jaar
2 a 3 x per maand
2-wekelijks
20 x per jaar
2x per week
Dat varieert
Eens per kwartaal
Paar keer per jaar
Situationeel, onregelmatig
Soms. Ene keer in de winkel andere keer bij de pinautomaat
Zelden
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Pinnen wordt de laatste jaren steeds populairder dan contant betalen steeds meer mensen
betalen (kleine) bedragen met de pinpas. (Bron: Betaalvereniging Nederland en De
Nederlandse Bank 2017)
In welke mate bent u het (on)eens over de volgende stelling?
Ten opzichte van 5 jaar geleden:

2. “Ik maak nu beduidend minder gebruik van contant geld”
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Heb alleen parkeergeld in de auto liggen. Doe bijna alles digitaal





Bijdrage hieraan is dat je voor kleine bedragen pinnen niet extra hoeft te betalen
Betaal altijd contant, wil weten wat ik uitgeef
Ik gebruik zoveel mogelijk contant geld. Op die manier heb ik meer overzicht hoeveel
ik uitgeef. Als mensen pinnen gaat het uitgeven gemakkelijker dan wanneer ze echt
geld in handen hebben, dat maakt men meer bewust van hun uitgaven. Ik zal alleen
pinnen als dat noodzakelijk is, anders blijf ik contant betalen.
Om mijn financien onder controle te houden pin ik zo weinig mogelijk, alleen
benzine voor de auto i.v.m. goedkope zelftankstations. De rest zoveel mogelijk
contant afrekenen.
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Onlangs sloot de Rabobank de enige pinautomaat in Lieshout vanwege plofkraakgevaar.
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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En dan met namen voor de ouderen.
Het de smeerolie in een dorp, een echte basisvoorziening.
In Laarbeek zijn alleen geldautomaten van de Rabobank, geen enkele andere
geldautomaat beschikbaar!
Naast digitaalgeld moet je ook contantgeld hebben
Veel mensen vinden het toch fijn om contant geld te hebben. Ik denk vooral
ouderen. Maar ook jongeren maar ook andere mensen die naar t cafe gaan of op
stap hebben contant geld nodig.
Voor oudere mensen is het niet makkelijk om naar een ander dorp te gaan om te
pinnen.
Wat dacht u van de oudere inwoner die graag contant betaald. En om beter zicht te
hebben op mijn uitgaven betaal ik veel contant.
Zolang de plaatselijke middenstand nog niet volledig beschikt over een pinautomaat
(b.v. cafetaria) is het van belang dat er contant geld opgenomen kan worden.
Er zijn nog een heleboel mensen die liever met geld betalen in winkels.
Het is inderdaad een noodzakelijke basisvoorziening dat mensen de gelegenheid
hebben om geld op te nemen via een pinautomaat.
Nog wel....
Ondanks het pinnen zijn er nog genoeg zaken waarbij je contact geld nodig hebt
Zeker voor mensen die geen auto hebben en voor de ouderen
Niet nodig bij vodoende veilige alternatieven, zoal cash back bij b.v. de Jumbo e.a.
Op die manier hebben deze ook minder geld in kas wat de veiligheid ten goede
komt.
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Naar aanleiding van de ontstane commotie is besloten dat er een pinautomaat in het
Dorpshuis komt te staan.
In welke mate bent u het (on)eens met de volgende stelling?

4. “Een pinautomaat op een veilige plaats in een klein dorp,
zoals in het Dorpshuis van Lieshout, is de oplossing voor de
toekomst”
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Een pinautomaat hoeft niet altijd bereikbaar te zijn. Als mensen weten wanneer ze
ergens kunnen pinnen, kan men daar rekening mee houden. Daarom hoeft een
pinautomaat niet 24/7 voorhanden te zijn. Een binnenlocatie is dan een goede en
veilige oplossing.
Het is met name voor senioren een goede en veilige uitkomst
Als dit dan ook altijd mogelijk is en mensen niet gedwongen worden dit te doen
binnen bepaalde tijden
Het dorpshuis is niet bepaald veilig te noemen. Als ensen geld zijn wezen pinnen en
via het kerkhofpad weer het dorp in willen lopen is dit in mijn ogen zeer onveilig.
Wie houdt er toezicht op deautomaat in het dorpshuis. Deplaats waar hij komt,
zoals aangegeven, is vanaf de bar, niet te zien. Waar is dan de veiligheid?
Je voelt je veiliger als je pint. Ik vraag me af of het in de toekomst lijdt tot meer
onveilige situatie`s.
Kan ook binnen in een supermarkt
Waar de plaats van de pinautomaat is onbelangrijk. Wel voorop staat de veiligheid
van omwonenden en gebruikers
We moeten blij zijn dat er iets blijft. Er wordt boos gekeken naar de Rabobank,
maar bijvoorbeeld ING en Abn Amro zijn helemaal niet zichtbaar in Laarbeek.
Het gaat erom dat mensen ergens kunnen pinnen, als ze dat ook bij de Jumbo
kunnen is het prima lijkt me
Ik ben bang dat straks die boeven gewoon in dorpshuis komen en ook het personeel
daar gaat bedreigen
Een pinautomaat moet wel altijd bereikbaar zijn
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Het dorpshuis heeft een brede ingang waar je aan beide kanten binnen kunt. Met
het plaatsten van de pinautomaat zal men hier rekening mee moeten houden.
Het dorpshuis vind ik geen fijne plek in de winter is het vroeg donker en voel ik me
daar echt niet veilig.
Hij moet altijd bereikbaar zijn
Je kunt niet op elk gewenst tijdstip pinnen
Je moet niet afhankelijk zijn van openingstijden om geld te kunnen pinnen
Niet 24 uur per dag open
Plaatsing in het Dorpshuis kan mogelijk leiden tot een overval in het Dorpshuis.
De pinautomaat in het dorpshuis is niet altijd toegankelijk
Het dorpshuis is niet altijd toegankelijk vakantie en avonduren is het gesloten.
Om geld te pinnen ben je dan afhankelijk van de openingstijden van het Dorpshuis.
Buiten deze openingstijden moet je nog naar een ander dorp om te pinnen.
Een pinautomaat moet wel altijd bereikbaar zijn
Moet je wel de openings tijden onthouden
Pinautomaat moet altijd beschikbaar zijn, dus niet afhankelijk van openingstijden

4.1 Doorkiesvraag (zeer) mee oneens: Wat zou volgens u een oplossing
kunnen zijn?

























24uur bereikbaar moet tie zijn.
Stevigere bescherming van buiten of beveiligde ingang
Als ze hem in de hal zouden plaatsen en de deuren altijd met de pinpas geopend zou kunnen
worden zoals op meer plaatsen dan hoeft er ook geen personeel aanwezig te zijn als er toch geen
klant in het dorpshuis is, dit zou dus ook weer veel extra energie besparen.
Bij iedere ondernemer in Lieshout met pin kunnen betalen is een betere oplossing.
Criminelen harder aan pakken en langer straffen
Dagelijks toegankelijk 24 uur per dag
De pinautomaat moet wel 24 uur bereikbaar zijn en niet afhankelijk van openingstijden.
De pinautomaat op een locatie plaatsen waar je 24 uur per dag bij kunt
Deze automaat zou altijd toegankelijk moeten zijn en niet achter gesloten deuren.
Dezelfde oplossing als in Mariahout. Een pinautomaat die 24 uur op 24 uur te bereiken is
Die heb ik ook niet.... Daarom ben ik toch blij met de geboden oplossing in het Dorpshuis .
Een bank hoort geen aanspraak te doen op maatschappelijke voorzieningen zoals een dorpshuis.
Een beveiligde pin 24 uur bereikbaar
Een pinautomaat in de supermarkt of een pincontainer zoals in Mariahout. Het dorpshuis is niet
altijd open.
Een pinautomaat moet 24 uur per dag bereikbaar zijn
Een pinautomaat op een plaats.... wat bedoelt u met veillig?
Een veilige box zoals in Mariahout is een betere oplossing. Een pinautomaat heeft pas nut als die
24/7 bereikbaar is
Een veilige plek die wel 24/7 bereikbaar is
Een veilige, niet te opvallende plek
En wat na sluitingstijd? misschien in het dorpscafe?
Gewoon bij de bank of supermarkt
Gewoon centraal in het dorp
Gewoon plaatsen waar hij altijd voor iedereen toegankelijk is
Het moet wel 24 uur toegankelijk zijn
Ik vind dat mensen 24/7 bij een automaat terecht moeten kunnen. In Mariahout staat hij toch
ook in een 'keet', gooi er wat betonblokken omheen, klaar.
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In de supermarkt.
In een dorpshuis met beperkte tijden pinnen is zeker niet de oplossing. Mensen in een dorp
moeten gewoon aan hun geld kunnen, en de jeugd die op zaterdag moet werken en daarna niet
kan pinnen om s,avonds een pilsje te pakken is daar zeker niet mee geholpen.
In winkels gewoon pinnen
Is dan niet mogelijk om buiten openingstijden te pinnen
Kunnen pinnen bij de winkels, aan de kassa, bedragen tot €50,- voor hogere bedragen pin je
wat/waar je koopt of je gaat geld halen bij de dichtstbijzijnde bank!
Net als op Mariahout, een losse automaat
Net zoals een Mariahout een losstaande pinautomaat. Lijkt me een ideale oplossing. Bij het
Dorpshuis kun je nu niet altijd terecht.
Niet in het dorpshuis maar bv. in gang tussen dorpshuis en school ofwel op parkeerplaats bv. bij
jumbo en dan beveiligd zoals in Mariahout.
Onder in het oude gemeentehuis is voor iedereen zichtbaar ook voor onbekende.
Op een veilige plek een 24 uurs pinautomaat
Op vooral een goed bereikbare en veilige plaats. Het lieshouts dorpshuis ligt te ver van
doorgaande wegen en wordt niet frequent genoeg bezocht om veilig te zijn.
Pin automaat in het zicht en waar men dagelijks terecht kan
Pinautomaat bij Jumbo Supermarkt, dan kan iedereen van 08h00 tot 20h00 gemakkelijk pinnen
en hoeven ze niet naar ander dorp te rijden.
Pinautomaat om een hoek waar een auto niet makkelijk kan komen.
Pinautomaat terug waar die hing.
Pint automaat moet altijd toegankelijk zijn, een oplossing zoals in Mariahout was beter geweest
Toch een openbaar pinautomaat,maar dan met extra beveiliging
Vrijstaande geldkiosk zoals in Mariahouit
Vrijstaande pinbox net als in Mariahout
Waarom niet hetzelfde als in Mariahout
Wij zijn de baas in ons dorp niet de creminelen moet ik voor hun verder fietsen
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