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Eerste geldmaat onthuld
Woensdag 12 juni heeft Geldmaat samen met ABN AMRO, ING en de Rabobank de
eerste ‘geldmaat’ in Soest onthuld. Dit was het startschot voor de overdracht van
de geldautomaten van de drie banken aan Geldmaat, de organisatie die
verantwoordelijk is voor de voorziening van contant geld in Nederland. De
geldmaten zijn herkenbaar aan de gele kleur en het logo, en worden in 2019 en 2020
geleidelijk zichtbaar in het Nederlandse straatbeeld.
De vernieuwde geldautomaten blijven in de meeste gevallen op dezelfde plaats staan.
Soms wordt een automaat verplaatst. Het ‘ontdubbelen’ van geldautomaten gebeurt
voornamelijk in drukke dorps- en stadscentra, waar vaak meerdere geldautomaten op
korte afstand van elkaar staan. Dit opnieuw inrichten van het geldautomatennetwerk zorgt
voor een evenwichtige spreiding. Hierbij houdt Geldmaat rekening met de criteria zoals
die nu ook al gelden, zoals het aantal transacties, piekmomenten en de omgeving
(bijvoorbeeld een winkelgebied of een uitgaanscentrum). Daarnaast blijft het uitgangspunt
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dat in dunbevolkte gebieden binnen een straal van vijf kilometer een geldautomaat
beschikbaar is. Geldmaat plaatst ook geldmaten op nieuwe locaties.

Belang van contant geld
In de afgelopen jaren hebben Geldmaat en de drie banken samen met maatschappelijke
belangenorganisaties, waaronder KBO-PCOB, de Consumentenbond en de
Oogvereniging gewerkt aan een visie op het bereikbaar en beschikbaar houden van
contant geld in Nederland.
Erik Kwakkel van Geldmaat: ‘Ik ben blij dat we vandaag de eerste geldmaat in gebruik
kunnen nemen. Onze organisatie zorgt ervoor dat contant geld beschikbaar blijft, nu en in
de toekomst. We vinden het ook belangrijk dat iedereen zelfstandig gebruik kan maken
van onze automaten. Daarom blijven we in overleg met consumenten via de
belangengroepen. De geldautomaten van Geldmaat zijn er voor iedereen.’
Op 5 november vorig jaar maakten ABN AMRO, ING, Rabobank en Geldmaat bekend
samen te werken aan een bank-onafhankelijk geldautomatennetwerk om contant geld in
Nederland beschikbaar, bereikbaar, betaalbaar en veilig te houden. De drie banken zijn
deze week gestart met het stapsgewijs overdragen van hun automaten aan Geldmaat.
Geldmaat, het voormalige Geldservice Nederland, beheert en onderhoudt al sinds 2011
de geldautomaten van de banken.
Wilt u meer weten over de Geldmaat? Kijk dan op onze website. Daar vindt u het verhaal
van Geldmaat, twee handleidingen, een overzicht 'veel gestelde vragen' en een
tweetal foto's van de onthulling.

De AGE Europe newsletter voor de maand juni is uit. U leest de (Engelstalige)
nieuwsbrief hier.

‘Knarrenhof”
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Zo betitelden Koot en Bie enige jaren geleden een wooncomplex voor ouderen.
Maar nu is het de naam van een nieuw wooncomplex voor ouderen in Zwolle van nu
nog 48 woningen, zowel huur als koop. De woningen zijn allemaal verschillend. Zij
zijn bestemd voor ouderen die gezamenlijk willen wonen. Het is een soort hofje,
maar dan in moderne stijl.
Het moet betaalbaar zijn, ook voor de smalle beurs, maar als iemand het huis wil kopen
moet het ook mogelijk zijn. Alle huizen hebben een klein tuintje en daarnaast is er een
gemeenschappelijke tuin waar men elkaar kan ontmoeten. Ook is er een
gemeenschappelijke ruimte, het Hofhuis, dat door de bewoners zelf is ingericht. Men kan
er koffie of een borrel drinken en er kunnen daar festiviteiten plaatsvinden. De huizen zijn
zo ingericht dat men er ook als echtpaar kan wonen en men kan thuis verpleegd worden.
Er wonen vitale 60-plussers, die niet naar een zorginstelling hoeven als ze iets mankeren,
want ze helpen elkaar waar het nodig is. Er wordt verwacht dat de bewoners als goede
buren op elkaar letten en ook voor elkaar zorgen door b.v. boodschappen te doen of eens
een pannetje soep klaar te maken voor een buur die zelf moeilijk een maaltijd kan
klaarmaken. Het is bedoeld als een samenleving van ouderen op een moderne manier.
Een en ander is opgezet als een private stichting die het beheer voert. Wel is
samengewerkt met een woningcorporatie waardoor een gedeelte ook als sociale
woningbouw kan worden geoormerkt. Er is een bewonerscommissie die met het
stichtingsbestuur en met de bewoners overlegd.
Gegadigden voor een woning moeten een sociaal contract tekenen, men moet passen in
het profiel dat past bij een samenwerkingsverband. Men kan dit beschouwen als een soort
verzorgingshuis waar geen verpleegsters maar bewoners zelf voor elkaar klaar staan.
Er staan al verschillende “Knarrenhof” projecten op de rol. Er is veel belangstelling vanuit
verschillende gemeenten. Peter Prak, die de trekker is van het Knarrenhof in Zwolle, krijgt
veel vragen vanuit het hele land. Minister Ollengren (Binnenlandse zaken) en minister
Hugo de Jonge, (ministerie van VWS) zijn al op bezoek geweest en zijn zeer enthousiast.
Voor degenen die er enthousiast voor worden om in hun gemeenschap zoiets op te
zetten: op www.knarrenhof.nl vindt u veel informatie. Er worden ook, voor degenen die
daarvoor belangstelling hebben, informatiedagen georganiseerd.
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