
 

Bewoners en gebruikers panden omgeving 
Ulftseweg en Kloosterhof 
SILVOLDE 
 

Uw kenmerk:   Verzenddatum:  30 april 2019 
Ons kenmerk:  41040    
      

Onderwerp:  Vestiging van een pinbox in Silvolde. 
 
 
Beste meneer/mevrouw, 
 
Graag informeren wij u over de verhuizing van de pinautomaat van de Rabobank in Silvolde. Rabobank 
Graafschap en de gemeente Oude IJsselstreek zijn hierover samen in gesprek geweest. 
 
Aanleiding en toelichting locatiekeuze 
De bestaande pinautomaat, gevestigd in het pand 
van de Regiobank aan de Terborgseweg komt te 
vervallen. Vanwege toekomstige wetgeving heeft 
Rabobank Graafschap een verzoek ingediend bij 
de gemeente Oude IJsselstreek om in Silvolde een 
pinbox te mogen vestigen. Samen zijn we op zoek 
gegaan naar een geschikte locatie.  
 
In de toekomst komen alle pinautomaten in 
bestaande bebouwing of bankgebouwen te 
vervallen uit veiligheidsoverwegingen. Uit deze 
afwegingen is het concept pinbox ontwikkeld.  
De gemeente wil hiervoor  een plek die centraal 
ligt in Silvolde, met een goede beschikbaarheid, 
bereikbaarheid en voldoende parkeergelegenheid. 
De Rabobank gaat hierin uiteraard mee.  
 
Leefbaarheid 
Belangrijk voor de kernen in de gemeente is het in stand houden van een goed voorzieningenniveau.  
De gemeente vindt het belangrijk dat ook Silvolde kan blijven beschikken over een locatie om geld op te 
nemen buiten openingstijden. De Rabobank wil hierin een rol blijven vervullen. Silvolde krijgt de primeur van 
de eerste pinbox binnen onze gemeente. 
 
Veiligheid 
De gemeente en de Rabobank hebben gesproken over de veiligheid van een pinbox voor de directe 
omgeving. De Rabobank heeft verzekerd dat de pinbox van een dusdanige constructie dat deze veiliger is 
dan de huidige pinautomaten in bestaande bankgebouwen of andere gebouwen.  
 
 
 
 

Bezoekadres: 

Staringstraat 25, Gendringen 

Postbus 42 

7080 AA Gendringen 

Telefoon: (0315)  

Fax: (0315) 292 293 

E-mail:  info@oude-ijsselstreek.nl 

Internet:  www.oude-ijsselstreek.nl 
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Toegankelijkheid 
Bij de plaatsing van de pinbox is het essentieel dat de locatie bereikbaar is voor iedereen. Dat stelt eisen 
aan de bereikbaarheid per auto, per fiets, voor voetgangers en voor mensen met een beperking.  
 
Keuze voor locatie Ulftseweg/Kloosterhof 
Naar aanleiding van de geuite wensen van beide partijen is uiteindelijk gekozen voor de locatie aan de 
Ulftseweg / Kloosterhof. In de bijgaande plattegrond staat de locatie van de pinbox. Het gaat om de 
parkeerplaats naast het ondernemerscentrum. Met name gezien de centrale ligging in het dorp, de 
aanwezige parkeergelegenheid en de bereikbaarheid voor iedereen kiezen we voor deze locatie. De pinbox 
neemt qua ruimte ongeveer 2 parkeerplaatsen in beslag. De gemeente heeft inmiddels  de noodzakelijke 
omgevingsvergunning hiervoor verleend. De pinbox wordt naar verwachting in het najaar geplaatst.  
 
Vragen? 
Heeft u nog vragen over de plaatsing van de pinbox? Dan horen wij dit graag. U kunt in dat geval contact 

opnemen met Laura Heermans van Rabobank Graafschap, (0314) 442 500. Voor vragen rondom de 

procedure en de vergunningverlening kunt u contact opnemen met de gemeente via het algemene nummer 
van de gemeente Oude IJsselstreek, (0315) 292 292 en vragen naar Sonja Vink of Carine Eelderink. 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Rabobank Graafschap  Gemeente Oude IJsselstreek 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  


