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Actie behoud Rabobank

Donderdag 9 januari 2014
Rabobank service blijft in Monnickendam: 1 zittingsochtend per week in Swaensborch
De Monnickendammers en Waterlanders kunnen vanaf 20 januari 2014 gebruik blijven maken
van de diensten van de Rabobank gedurende een zittingsochtend per week. Die faciliteit komt
beschikbaar in Swaensborch op de maandagochtenden. Directievoorzitter Henny Maes van de
Rabobank Waterland en Omstreken heeft dit heugelijke nieuws afgelopen maandagavond tijdens
de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Waterland aan de Stadsraad Monnickendam
meegedeeld.
Veel adhesiebetuigingen
Monnickendammers en Waterlanders waren bezorgd over de voorgenomen sluiting van de laatste
vestiging van de Rabobank Waterland en Omstreken in de gemeente Waterland, namelijk het
Rabobank-kantoor op ’t Spil in Monnickendam. Dat blijkt uit de ruim 1.000 handtekeningen die na
een oproep zijn binnengekomen bij de Stadsraad Monnickendam en het Rabobank-kantoor. De
Stadsraad Monnickendam was vanaf begin oktober 2013 intensief in gesprek met de directie van
de Rabobank Waterland en Omstreken.
Reactie Stadsraad Monnickendam
Voorzitter Fred Holthuis van de Stadsraad Monnickendam: “Wij zijn verheugd met dit compromis.
Hierdoor kunnen Monnickendammers en Waterlanders gebruik blijven maken van de diensten
van de Rabobank. Bovendien had de Rabobank in een eerder stadium al toegezegd dat bij de
vestiging op ’t Spil de geldautomaten en de stortingsmogelijkheden voor ondernemers, de
zogenaamde sealbagautomaten beschikbaar blijven. Ook de geldautomaat in het centrum van de
stad blijft beschikbaar”. Secretaris Titia Leewis vult aan: “Wij danken de inwoners van Waterland
voor hun adhesiebetuigingen en de directie van de Rabobank voor hun constructieve en
oplossingsgerichte houding. Dit heeft geleid tot het klinkende resultaat: het behoud van de
bankservice”.
Voor wie is de service bedoeld?
De Rabobank heeft aan de Stadsraad doorgegeven dat de service is bedoeld voor klanten die niet
in staat zijn om een kantoor van Rabobank Waterland en Omstreken te bezoeken en bankzaken
niet online of telefonisch kunnen regelen. Deze klanten zijn van harte welkom bij de zittingen en
het maakt daarbij niet uit of ze in Swaensborch of elders wonen. Voor meer informatie is de
Rabobank Waterland en Omstreken bereikbaar via (0299) 410 310 of
info@waterland.rabobank.nl

Maandag 1 december 2013
Actie behoud RABObank in Monnickendam en Waterland: Stadsraad Monnickendam

overhandigt handtekeningen.

Op maandag 2 december 2013 om 16.00 uur
heeft directievoorzitter Henny Maes van de
Rabobank Waterland e.o. in het Rabobank-
kantoor op ’t Spil in Monnickendam de
handtekeningen in ontvangst genomen van de
Stadsraad.

De Stadsraad stelt een compromis voor:
2 zittingsdagen in Monnickendam.

Veel adhesiebetuigingen

Monnickendammers en Waterlanders zijn bezorgd over de voorgenomen sluiting per 1 januari
2014 van de laatste vestiging van de Rabobank Waterland e.o. in de gemeente Waterland,
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namelijk het Rabobank-kantoor op ’t Spil in Monnickendam. Dat blijkt uit de 704 handtekeningen
die na een oproep zijn verzameld door de Stadsraad Monnickendam. Vanaf vrijdag 29 november
zijn vrijwilligers op pad gegaan om bij 2.000 inwoners van het Centrum van Monnickendam
tegelijk met het huis-aan-huis referendum over Hakvoort ook zoveel mogelijk adhesiebetuigingen
voor het behoud van de Rabobank op te halen. De nagekomen handtekening zullen op een later
tijdstip worden aangeboden.
Wederzijds belang

De Rabobank heeft klanten nodig en de klanten hebben de Rabobank-vestiging in de gemeente
Waterland nodig. Zo simpel is het.
Voorstel Stadsraad Monnickendam

De Stadsraad Monnickendam doet aanstaande maandag het voorstel dat de Rabobank 2
zittingsdagen per week in Monnickendam houdt naast het openhouden van de geldautomaten en
de stortingsmogelijkheden voor ondernemers, de zogenaamde sealbagautomaten. Op die manier
is er van beide kanten een compromis mogelijk en kan de Rabobank haar slagzin “De Rabobank
staat midden in de samenleving” blijven waarmaken. Dichtbij en betrokken.

Vrijdag 25 oktober 2013

De actie bij de Rabobank naar aanleiding van de oproep in de open brief van 18 oktober heeft
een 235 handtekeningen opgeleverd. Heeft u de kans gemist? Iedereen kan de actie van de
Stadsraad Monnickendam steunen door de lijsten te tekenen die liggen bij de Openbare
Bibliotheek en Sociaal Cultureel Centrum De Bolder in Monnickendam.

Vrijdag 18 oktober 2013

De Stadsraad Monnickendam roept in een open brief op tot actie tegen de sluiting van de
Rabobank in Monnickendam.
Wij starten onze acties met een handtekeningenactie en roepen iedereen in Monnickendam op
om aanstaande vrijdagmiddag 25 oktober vanaf 13.30 uur, zijn of haar protesthandtekening te
komen zetten in het Rabobank-kantoor op ’t Spil.


