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Bouw McDonald’s restaurant Hardinxveld-Giessendam
feestelijk ingeluid
Hardinxveld-Giessendam, 1 februari 2019 – Vandaag is het startschot gegeven voor de
bouw van het nieuwe McDonald’s restaurant Hardinxveld-Giessendam. De start van de
bouw werd feestelijk ingeluid. In aanwezigheid van burgemeester Dirk Heijkoop van de
gemeente Hardinxveld-Giessendam en Franchisenemer Dick Bovekerk, sloeg
wethouder ruimtelijke ordening Trudy Baggerman de eerste paal. Het nieuwe restaurant
zal in mei de deuren openen en is nog op zoek naar nieuwe, enthousiaste talenten om
haar team verder uit te breiden.
“Wij feliciteren McDonald’s met de nieuwe vestiging in Hardinxveld-Giessendam”, aldus burgemeester
Dirk Heijkoop. “Het duurzame restaurant vormt een aanvulling op de horeca- en recreatiemogelijkheden
in onze gemeente. De nieuwe arbeidsplekken en extra bedrijvigheid zijn ook stevige impulsen voor de
lokale economie. Het is mooi dat bij de realisatie van het 'Facility Point', waaronder dit restaurant, lokale
ondernemers worden betrokken”. Franchisenemer Dick Bovekerk kijkt uit naar de opening van het
nieuwe restaurant: “We hebben ontzettend veel zin in deze nieuwe uitdaging. Ik ben al eenentwintig
jaar actief als Franchisenemer van restaurant Alblasserdam en het openen van een tweede restaurant
in de regio is een mooie volgende stap voor ons hele team. We bieden plaats aan zo’n 80 tot 100
nieuwe collega’s en kijken ernaar uit om ons team te versterken. Ons nieuwe restaurant biedt, onder
andere door de introductie van nieuwe services zoals McCafé en Table Service, veel en gevarieerd
werk met flexibele werktijden. Wij zijn dan ook op zoek naar nieuwe collega’s die deze stap samen met
ons willen zetten en hun talenten verder willen ontwikkelen”.

Fotobijschrift: Dick Bovekerk (L) en Dirk Heijkoop (R) vieren de bouw

Een duurzaam restaurant
Het McDonald’s restaurant biedt ruimte aan 160 gasten om in en om het restaurant te genieten. Door
de slimme keukenopstelling worden alle producten vers voor onze gasten bereid, kunnen we hen
variatie bieden en dragen we bovendien bij aan beperking van voedselverspilling. McDonald’s maakt
haar restaurants steeds duurzamer. De energievoorziening van dit restaurant zal daarom geheel
elektrisch en 100% gasvrij zijn. Het restaurant zal ook zelf elektriciteit opwekken met haar eigen

zonnepanelen. Ook worden duurzaamheidsinitiatieven zoals LED-verlichting in het gehele restaurant,
het verwarmen van de lobby met restwarmte van de keuken, watervrije urinoirs en energie en frituurolie
besparende friteuses toegepast.
McCafé en Table Service
Restaurant Hardinxveld-Giessendam wordt uitgerust met de nieuwste services van McDonald’s. Zoals
een McCafé. In het McCafé kunnen gasten bij een speciale koffiecounter kiezen uit allerlei heerlijke
koffiespecialiteiten en een uitgebreid assortiment aan lekkernijen voor bij de koffie. Daarnaast zal het
restaurant ook glutenvrije Hamburgers aan gaan bieden. Fijn voor gasten met coeliakie, die zo samen
met anderen ook van een lekkere glutenvrije Hamburger, Cheeseburger of Quarter Pounder kunnen
genieten en ook nog eens gebruik kunnen maken van het gemak van Table Service.
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Over McDonald’s Nederland
Wekelijks biedt McDonald’s Nederland aan bijna 3,2 miljoen gasten op ieder moment van de dag een
positief moment. Met gevarieerde keuzes en versbereide, iconische producten die door ruim 20.000
medewerkers met zorg worden bereid. In Nederland heeft McDonald’s 247 restaurants. Het streven
naar kwaliteit en beleving staat centraal in alle facetten van de bedrijfsvoering.
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