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Op 8 oktober 2019 hebben wij u geïnformeerd via een RIB (BWV-19000073)
over de stand van zaken pingelegenheid Heerlerbaan en Molenberg.
Daarin wordt een inleiding gegeven en de stand van zaken op dat moment
weergegeven.
Inmiddels zijn wij weer een aantal maanden verder en ondanks corona, wat
ook voor vertraging gezorgd heeft, zijn er vorderingen geweest waarover wij
u graag infomeren.

Heerlerbaan
Voor de “Tabak- en Gemakswinkel Lenzen” aan de Bautscherweg 33-37 is er
in inmiddels goed nieuws.
Op 4 juli worden daar de automaten geplaatst door geldmaat. De stortfunctie
zal nog niet direct beschikbaar zijn, de opnamefunctie wel.
De tabak- en gemakswinkel heeft dit goede nieuws ter kennisgeving zelf
geplaatst op hun eigen Facebook pagina.
Wat betreft de geldmaat in winkelcentrum Giesen Bautsch (Bautscherweg 2125), hiervoor staat, onder voorbehoud, de plaatsing gepland voor half juli.
Het verwijderen van de oude (plofkraakgevoelige) automaat staat gepland
voor eind juni en half juli wordt dan het nieuwe type geplaatst en in gebruik
genomen.
De Tabak- en gemakszaak hebben de pinservice zelf aangeboden en de
pingelegenheid in het winkelcentrum heeft er altijd gelegen, vandaar dat de
plekken dicht bij elkaar gesitueerd zijn.

Molenberg
In de RIB werd aangegeven dat de SNS-bank doorverwijst naar geldmaat.
Echter, de ING neemt als deelnemer van het collectief Geldmaat uiteindelijk
het initiatief om de automaat te plaatsen. Zodra geldmaat beter ingeregeld is
zal dit automatisch overgaan naar geldmaat. Voor nu zal de ING het
plaatsingstraject en de uitvoering op zicht nemen.
Eind mei is de pinautomaat geplaatst op het parkeerterrein nabij de Lidl aan
de Zondag straat.
Helaas heeft in diezelfde plaatsingsweek een chauffeur van de Lidl schade
veroorzaakt aan de automaat. Deze schade wordt momenteel afgewikkeld en
zodra dit is afgerond zal er een nieuw dak worden geplaatst.
Maatregelen om dit soort ongelukken in de toekomst te voorkomen zijn
inmiddels getroffen in de vorm van varkensruggen. Dit incident heeft voor
wat vertraging gezorgd.
Naar verwachting zal de automaat begin augustus operationeel zijn, de lijnen
tussen de gemeente en de ING-bank en het plaatsingsbedrijf zijn kort.
Hoogachtend,
Adriane Keulen
Wethouder Integraal Ouderenbeleid, Buurtgericht Werken, Publieke
Dienstverlening en Informatisering

