
 gemeente  

 Hardinxveld-Giessendam 

 
 

 

 

Geachte heer Van Tilborg, 

 

Namens de T@B heeft u conform artikel 12 van het Regelement van Orde via de mail van 8 mei 2021 

enkele vragen gesteld over het 'plaatsen van bankjes'.  

 

We geven per vraag een antwoord daarbij zijn ook de tussenkopjes met een toelichting op de onder-

staande vragen opgenomen. 

 

 

Ons mooie dorp kent een verscheidenheid aan prachtige locaties met fraaie uitzichten. Zo hebben we 

plekken om van het water (Merwede, Giessen, sloten en weteringen en de haven in Boven-Hardinxveld) 

te genieten maar ook plekken in de polder met uitzicht over de fraaie landerijen.  

Veel inwoners waarderen dit en vinden hier rust en treffen hier regelmatig hun generatiegenoten waar-

mee ze heerlijk herinneringen kunnen ophalen. 

 

Vraag 1:  

Aan de gemeentehaven in Boven-Hardinxveld zijn als gevolg van de werkzaamheden enkele bankjes 

én bomen verdwenen. Is het college voornemens deze bankjes én bomen weer terug te plaatsen?  

 

Antwoord vraag 1: 

Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren zijn tijdelijk vier banken opgenomen en enkele bomen 

verwijderd. Het is de bedoeling dat drie bankjes worden herplaatst na uitvoering van de werkzaamhe-

den. Ook worden de gekapte bomen herplant.  

De vierde bank is komen te vervallen omdat een deel van het  talud van de dam is vervangen door een 

keerwand om ruimte te winnen voor de toegang naar de afgemeerde schepen. Ter plaatse van de keer-

wand is het hoogteverschil te groot om een bank te kunnen plaatsen. 

 

 

Vraag 2: 

Is het college bereid ook op de strekdam bij de haven bankjes te plaatsen? Zo ja, hoeveel bankjes 

worden er geplaatst en wanneer? Zo nee, waarom niet?  

 

Antwoord vraag 2: 
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Op de strekdam worden drie banken teruggeplaatst (zie ook het antwoord op vraag 1). Zodra we de 

werkzaamheden verder kunnen afronden, zullen de banken herplaatst worden. Naar verwachting na de 

zomer. 

 

 
Vraag 3:  
Is het college bereid om op meer locaties bankjes te plaatsen zoals bijvoorbeeld bankjes langs de 
Tiendweg en langs de Rivierdijk? Zo ja, waar en wanneer worden deze geplaatst? Zo nee, waarom 
niet?  

 

Antwoord vraag 3:  

Op enkele plekken langs de Rivierdijk staan banken. Deze banken zijn geplaatst na uitvoering van de 

dijkverzwaring. We begrijpen de vraag om meer banken te plaatsen. De plekken die worden aangeven, 

Rivierdijk en Tiendweg, zijn beiden niet in beheer van de gemeente. Om hier banken te mogen plaatsen 

zal toestemming moeten worden verkregen van het Waterschap of Rijkswaterstaat.  Bij het plaatsen 

van een bank dient er ook een afvalbak te worden geplaatst. Veelal wordt er bij een dergelijke plek ook 

nog een beugel geplaatst waar een fiets tegenaan kan worden gezet.  

Er zijn geen middelen om extra meubilair te plaatsen. Ook voor het legen van de afvalbak en het onder-

houden van de ruimte om de bank door bv het gras weg te maaien zijn geen middelen beschikbaar. 

Veelal liggen deze plekken op moeilijker te bereiken locaties of locaties die buiten het reguliere werk-

gebied vallen waardoor er relatief veel tijd gaat zitten in het onderhoud. 

. 

De wens kan ook kenbaar gemaakt worden bij Buurt Bestuurt. Buurt Bestuurt kan daarmee aan de slag 

om bijvoorbeeld voor een bankje langs de Tiendweg toestemming te vragen aan het Waterschap. Buurt 

bestuurt heeft (beperkt) middelen om invulling te kunnen geven aan wensen vanuit de samenleving.  

 

 

Wij gaan ervan uit u hiermee op dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van Hardinxveld-Giessendam, 

de loco-secretaris, de burgemeester, 

 

 

 

 

Sonja van der Stel Dirk Heijkoop 

 

DH


