
Resultaten van de enquete pinautomaat  

Zoals u zich wellicht nog kunt herinneren, was de enquete opgedeeld in 4 
onderwerpen namelijk gebruiksgemak, veiligheid, locatie en doelgroep


Gebruiksgemak 
In totaal hebben 278 personen de enquete ingevuld. Alle respondenten 
pinnen contant geld. Dit gebeurt bij de meerderheid tot 2x per week. Het 
moment van pinnen en de manier waarop de respondenten naar de 
pinautomaat komen varieert. 


Veiligheid 
75% voelt zich veilig tijdens het pinnen. Toch zijn er veel respondenten die 
wel verbeterpunten aangeven om de veiligheid te verbeteren. Het gaat dan 
voornamelijk om verlichting, zichtbaarheid en cameratoezicht. Er wordt 
aangegeven dat vooral ’s avonds de huidige locatie een donkere 
onoverzichtelijke plek is. Indien het apparaat zou worden geplaatst richting 
de cafés zou dit wellicht beter zijn.


2. Hoe vaak per week 
pint u? 

2%

52%
46%

<1-2 keer 1-2 keer 
2-5 keer >5 keer

4. Hoe komt u naar het 
pinautomaat? 

37%

35%

28%

Te voet Met de (brom)fiets
Per auto

11. Hoe zou u zich 
veiliger voelen (meer dan 

1x geantwoord)

12%

12%

23%

52%

Meer in het zicht, drukkere omgeving (vooral in de avond)
Gesloten ruimte/binnen
Camera toezicht
Verlichting

6. Voelt u zicht veilig 
wanneer u pint? 

24%

75%

Ja Nee Weet niet



Locatie 
65% geeft aan dat het sluiten van het pinapparaat in de avond geen 
probleem is. Hierbij moet wel worden vermeld dat de meeste enquetes zijn 
ingevuld door respondenten van 46 jaar en ouder (en dan voornamelijk 65 
jaar en ouder). Deze doelgroep zal op dit tijdstip waarschijnlijk ook minder 
gebruik maken van het pinapparaat. 


Bakel kan niet zonder een pinautomaat. De belangrijkste redenen zijn dat 
men altijd bij eigen geld wil kunnen. Daarnaast zou het een achteruitgang zijn 
van het dorp indien de pinautomaat wordt verwijderd. De locatie van de 
pinautomaat zou in het centrum van Bakel moeten zijn, eventueel bij de 
nieuwe ontmoetingsplek. 


Doelgroep 
97% van de respondenten is woonachtig in Bakel. De enquete is ingevuld 
door respondenten uit verschillende leeftijd categorieën, voornamelijk vanaf 
31 jaar.


 
Acties 


Na de Coronacrisis gaan wij met de betrokkenen in overleg over de 
resultaten van deze enquête. 

14. Zou u een 
pinautomaat in Bakel 

willen? 

1%

99%

Ja Nee

17. Als de pinautomaat 
verplaatst wordt, 

waarheen? (meer dan 1x 
geantwoord)

9%

15%

16% 60%

In het centrum van Bakel
Op of in de buurt van het nieuwe ontmoetingsplein
In een winkel
In een omgeving van winkels


