
MOTIE BEHOUD PINAUTOMATEN IN DE KERNEN STEENBERGEN 

De gemeenteraad van Steenbergen bijeen in de vergadering op donderdag 28 

september 2017 aan de orde agendapunt motie vreemd aan de dag. 

Constaterende dat: 

 geldvoorziening een fundamentele basisvoorziening is van banken naar 

burgers toe; 

 de overheid in samenspraak met een bank samen gaan optrekken voor het 

behoud van pinautomaten en andere bancaire voorzieningen in dunbevolkte 

regio's 

 de huidige minister van financiën afspraken heeft gemaakt over plaatsen en 

behouden van pinautomaten in dorpen en dunbevolkte gebieden; 

 door toenemende criminaliteit het niet altijd passend, is deze pinautomaten te 

plaatsen in winkels,  gemeenschaps- en verzorgingstehuizen; 

Concluderende dat: 

 concreet het plan bestaat de pinautomaat te Nieuw Vossemeer definitief op te 

heffen; 

 behoud van pinautomaten op meerder locaties binnen de kernen , nu als in de 

nabije toekomst, meer en meer onder druk komen te staan en dreigen te 

verdwijnen; 

 alle raadsfracties binnen de gemeente Steenbergen staan voor het behoud 

van basisvoorzieningen binnen de kernen van Steenbergen; 

 de Vereniging kleine kernen Noord-Brabant zich sterk maakt voor behoud van 

pinautomaten in de kleine kernen van Noord  Brabant; 

 er alternatieve opties zijn zoals secure plofkraakvrije  pinkiosken  alsook de 

mogelijkheid tot stand alone pinkiosken Voorbeelden hiervan zijn te vinden op 

Floraplein te Steenbergen, in de kern Dinteloord alsook in het nabij gelegen 

Sint Annaland. 

draagt het college op: 

 in overleg te gaan met alle relevante banken om te komen tot waarborging van 

behoud van pinautomaten  in de kernen van de gemeente Steenbergen nu als 

in de toekomst; 

 in overleg te gaan met desbetreffende Rabobank alsook met alle 

belanghebbende/betrokken partijen om in gezamenlijkheid te komen tot een 

passende en structurele oplossing, met als doel dat de pinautomaat te Nieuw 

Vossemeer gehandhaafd blijft; 

 in samenwerking met de Vereniging kleine kernen Noord-Brabant, eventueel 

in combinatie met een andere bank dan de Rabobank  te komen tot behoud 

van de pinautomaat te Nieuw Vossemeer. 



en gaat over tot de orde van de dag. 

Namens alle raadsfracties binnen de gemeente Steenbergen 
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