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De François Vekemansstraat krijgt weer een bankautomaat 
 
Stad Brussel, 7 juli 2022 - Batopin zal twee Cash-punten in Neder-Over-Heembeek installeren 
(François Vekemansstraat 95). Men heeft al nieuwe Cash-punten in City2 geïstalleerd en in het 
Centraal Station van Brussel. De Stad Brussel hoopt dat dit de eerste van een reeks geldautomaten 
zal zijn, zoals beschreven in het Schema voor Commercieel Ontwikkeling, dat voorziet in de 
installatie van minstens één geldautomaat in elk commercieel centrum . 
 
Volgens Fabian Maingain, schepen van Economische Zaken, "was het van belang om na de sluiting van 
sommige banken opnieuw minimaal één geldautomaat in deze wijk te installeren om aan de vraag van de 
buurtbewoners en de handelaars te voldoen. Met het oog op de digitale kloof en de behoefte aan 
winkelstraten is het van belang dat elk commercieel centrum over in elk geval één geldautomaat beschikt”. 
 
Van bij de oprichting heeft de Stad Brussel, via de schepen van Economische Zaken Fabian Maingain, 
contact opgenomen met Batopin om oplossingen te vinden voor de wijken die de geldautomaten hadden 
zien verdwijnen. De Stad heeft via haar vzw Entreprendre Bruxelles ook steun verleend bij het zoeken naar 
een plaats voor de cash - punt in Neder-Over-Heembeek. 
 
De digitale overgang dwingt ons ertoe nieuwe instrumenten in te voeren en te ontwikkelen waar zo veel 
mogelijk mensen baat bij hebben. Dit mag toch niet ten koste gaan van degenen die minder vertrouwd zijn 
met technologie. De toegankelijkheid voor bedrijven moet worden gewaarborgd. Voor Batopin moet het 
antwoord bestaan in toegankelijke de installatie van automaten op strategische plaatsen die gelijkmatig over 
het Brusselse grondgebied zijn verspreid. 
 
Volgens Vincent Bayer, woordvoerder van Batopin: “Toegang tot cash geld is de bestaansreden van 
Batopin. Onze Cash-punten zijn neutraal en zijn onafhankelijk van de banken geïnstalleerd, wat betekent 
dat ze kunnen worden geplaatst waar de burgers echt op zoek zijn naar contant geld. Dit is het geval voor 
de twee nieuwe Cash-punten in Neder-Over-Heembeek, waarvan de locatie werd bepaald in overleg met 
de Stad Brussel, die ons ook heeft geholpen bij het vinden van een geschikte locatie. Het Batopin-team 
bedankt de Stad Brussel voor de medewerking aan dit project, dat verder zal worden ontplooid op andere 
centrale locaties in de stad. Dit, in een context waarin wij duidelijk niet de enige speler zijn om contant 
geld in de stad Brussel aan te bieden”. 
 
Verschillende geldautomaten zullen over de gemeente verspreid staan, in de geest van "De stad op 10 
minuten". De toegang tot lokale geldautomaten voor burgers strookt dan ook volledig met deze doelstelling. 
 


