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BRUG NAAR DUIDELIJKHEID

Monnickendam, 18 oktober 2013

OPEN BRIEF aan de inwoners van Monnickendam

Onderwerp: STOP SLUITING RABOBANK MONNICKENDAM

Beste inwoners van Monnickendam,

Sinds vorige maand worden wij benaderd door veel verontruste Monnickendammers over de
voorgenomen sluiting van de laatste vestiging van de Rabobank Waterland e.o. in de gemeente
Waterland, namelijk het Rabobank-kantoor op ’t Spil in Monnickendam.

Banken hebben een publieke functie. Dit bleek bij de kredietcrisis vanaf 2008, waarbij de algemene
banken steun kregen van de belastingbetalers terwijl de Rabobank door de certificaathouders op de
been is gebleven. Logisch dat burgers ook belanghebbenden zijn.

Bankieren gaat steeds meer via internet, banken bezuinigen, en dus is de Rabobank van plan haar
dienstverlening via een kantoor in Monnickendam per 1 januari 2014 te beëindigen. Dit is het enig
overgebleven bankkantoor in Monnickendam. Een automaat voor opnames en stortingen zal blijven.
Omdat de gemeente Waterland van mening is dat het haar niet aangaat, hebben veel bezorgde
burgers zich bij de Stadsraad Monnickendam gemeld om actie te ondernemen.

De Stadsraad heeft besloten om die handschoen op te pakken, te weten de actie STOP SLUITING
RABOBANK MONNICKENDAM. De klanten waarderen immers de goede service van het Rabobank-
kantoor in Monnickendam.

Inmiddels heeft het bestuur van de Stadsraad een gesprek gehad met de directie van Rabobank
Waterland e.o., waarbij het ons vooral ging om van de directie de criteria te vernemen, waarom een
vestiging wordt gesloten:

- een aanrijtijd van 10 à 15 minuten naar een andere vestiging;
- klanten komen vooral voor adviesgesprekken;
- het aantal bezoekers aan de balie;
- is er een automaat beschikbaar;
- er wordt voldoende digitaal gebankierd.

De in de pers genoemde 2 bezoekers per dag is onjuist omdat er altijd klanten in het desbetreffende
kantoor zijn. De Stadsraad is het met de argumenten van de Rabobank niet eens. Ook geeft de
Rabobank-flyer een onjuist beeld, namelijk dat de Rabobank door de sluiting een betere
dienstverlening zal leveren.

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.

Het zal goed zijn voor de particulieren, ondernemers en toeristen dat de Rabobank open blijft.

Wij gaan daarvoor strijden en komen daarmee voor de belangen van de burgers op.

Met vriendelijke groet,

Namens de Stadsraad Monnickendam

Titia Leewis, secretaris Fred Holthuis, voorzitter


