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Bangkokdreef Utrecht 

Met deze nieuwsbrief blijft u op de hoogte van de toekomstplannen van uw buurt en 

woning. U ontvangt regelmatig een nieuwsbrief van ons.  

Toekomst Bangkokdreef 

Het onderhoud van de Bangkokdreef staat 

op de planning van Portaal. Dit is een kans 

om te kijken wat we naast het nodige 

onderhoud nog meer kunnen doen, om de 

kwaliteit van het gebouw en de woningen te 

vergroten. Zoals bijvoorbeeld de woningen 

energiezuinig maken. Portaal maakt 

hiervoor de komende periode een 

verbeterplan.  

Onderzoeken voor het verbeterplan 

Om dit plan te maken moet Portaal weten wat de huidige technische staat van de 

woningen en het gebouw is. Dit doen wij om een beeld te krijgen van wat er mogelijk 

en nodig is. Daarom onderzoeken we de komende weken (van eind oktober tot half 

november) onder andere: 

 het dak (door gaatjes te boren in het dak via de dakluiken in de trappenhuizen) 

 de kopgevel (mogelijk met behulp van een steiger of hoogwerker) 

 de entree en bergingen 

 de installaties (verwarming, mechanische ventilatie etc.) 

 de woningen (keuken, badkamer, toilet etc.) 

Daarnaast is er een grondonderzoek, waarbij er monsters genomen worden bij de 

gevels aan de buitenkant van het gebouw. En onderzoeken wij of er asbest aanwezig 

is.   

 

Dat betekent dat u mogelijk medewerkers van bedrijven tegenkomt in het gebouw, die 

wij opdracht hebben gegeven voor de onderzoeken, zoals bijvoorbeeld Aveco de 

Bondt, Nijhuis, Mex Architects, Deurning Advies.  

 

Ook bekijken we graag de staat binnen in de woning. Dit onderzoek is bij een aantal 

woningen (ca. 10 woningen), verdeeld over de verschillende typen woningen in het 

gebouw. Wij onderzoeken een aantal woningen wat op dit moment leeg staat en 

bepalen welke woningen we verder graag bekijken. De bewoners van de woningen 

waar we graag een kijkje in de woning nemen, benaderen we telefonisch voor het 

maken van een afspraak. Bij deze afspraken is ook de bewonersbegeleider van 

Portaal aanwezig.  
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Contact 

Astrid Kuiken 

(bewonersbegeleider) 

bangkokdreef@portaal.nl 

0318 – 89 89 11  

Colofon 

Deze nieuwsbrief is een 

uitgave van Portaal Utrecht. 

Deze nieuwsbrief wordt 

verspreid onder de 

bewoners van 

Bangkokdreef. 
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Oktober 2016 

Woningtevredenheid 

In september hebben alle bewoners van de Bangkokdreef 

een schriftelijke vragenlijst ontvangen. Met vragen als: Bent 

u wel of niet tevreden met uw woning, het gebouw waarin 

uw woont en/of uw buurt? En waarom? Voelt u zich veilig 

thuis?  De ingevulde vragenlijsten nemen wij mee tijdens 

het maken van het verbeterplan.  

Hoe betrokken bent u als bewoner?  

Naast de technische staat van de woningen en de sociale situatie in de buurt sociaal, 

onderzoeken we ook graag de betrokkenheid van bewoners. We horen graag van u 

hoe de betrokkenheid is en hoe we deze kunnen vergroten. Het is daarom mogelijk dat 

u de komende periode aangesproken wordt door een team van Portaal hierover. 

Meedenken?  

Wij zijn al in overleg met de bewonerscommissie. Maar ook uw mening is belangrijk! U 

woont in de woning en kan ons het beste vertellen wat u belangrijk vindt en hoe het 

wonen in de Bangkokdreef is. Wilt u meedenken? Mail dan naar 

bangkokdreef@portaal.nl of bel naar 0800 – 767 82 25 en vraag naar Marlou Mekes 

 

Bewonersbegeleiding 

Als wij starten met het maken van een verbeterplan, roept dit 

soms vragen op bij bewoners. Sommige bewoners maken zich 

zorgen en andere zien kansen. Wij willen graag deze vragen, 

voor zover mogelijk, direct beantwoorden, eventuele zorgen 

zoveel mogelijk wegnemen en kansen benutten. Onze 

bewonersbegeleider, Astrid Kuiken,  gaat graag met u in 

gesprek! Zij is telefonisch te bereiken op dinsdag t/m vrijdag, 

tijdens kantooruren op 0318 – 898911. Of u kunt mailen naar: 

bangkokdreef@portaal.nl                                                                                 Astrid Kuiken                                                          
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