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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.  

 
Toekomstplan 

Op dit moment zijn we, samen met de aannemer, het plan aan het maken voor de 

aanpak van uw woning en het gebouw Bangkokdreef.  

 

In grote lijnen ziet het voorlopige plan er als volgt uit: 

 

Entree/portieken/bergingen: 
 Gedeeltelijk vernieuwde entree,  

met een nieuwe entreedeur, postvakken, en bellentableau 

 onderhoud portieken en trappenhuis daar waar nodig 

 aanbrengen nieuwe, grotere lift, van begane grond tot 9de verdieping 

 isoleren plafonds van de bergingen 

 nieuwe (fiets)ingang naar de bergingen van buitenaf 

 verbindingsgang op de 7e verdieping, goed isoleren en wijzigen in een inpandige 

galerij 

 

Woningen:  

 vernieuwen verouderde keukens (ouder dan 15 jaar)  

 vernieuwen verouderde badkamers (ouder dan 25 jaar)  

 vernieuwen badkamer/toiletcombinatie in alle 2-kamerwoningen 

 vernieuwen toilet in alle overige woningen 

 vernieuwen standleiding (aansluiting op riool) 
 isoleren gevels (inclusief kopgevels) 

 aanbrengen nieuwe kunststof kozijnen met isolatieglas 

 aanbrengen mechanische ventilatie 

 groepenkasten vernieuwen waar nodig (5-groepen) 

 nieuwe balkonhekken aanbrengen 

 

Wat gaan we de komende periode doen?  

De komende periode werken we het voorlopige plan verder uit. We bepalen hoe we 

bovengenoemde maatregelen uitvoeren. We werken een planning uit: voor de 

woningen zelf en het hele gebouw. En we maken inzichtelijk wat dit betekent voor 

bewoners. Op basis hiervan maken we samen met de bewonerscommissie een Sociaal 

Plan. We streven ernaar om het toekomstplan, inclusief het Sociaal Plan, in mei 2017 

klaar te hebben. In de tussentijd houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen via 

de nieuwsbrief.  
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Opname in de woningen 
In opdracht van Portaal onderzocht ingenieursbedrijf 
Aveco de Bondt de afgelopen periode alle woningen. In 
dit onderzoek keken zij onder andere naar de staat van  
de keuken, badkamer en toilet en maakten zij enkele 
foto’s. Ook keken zij of er asbest in de woning aanwezig 
is. Enkele woningen zijn nog niet 
bezocht. Op 12 en 13 april bezoekt 
Aveco de Bondt deze woningen alsnog.  
 
Mechanische ventilatie: isolatie betekent ventileren 
In de meeste gevallen is mechanische ventilatie tegenwoordig onderdeel van een 
toekomstplan. Dat geldt ook voor de Bangkokdreef. Wij krijgen dan de vraag wat 
mechanische ventilatie is en waarom dit belangrijk is.  
 
Wat is het? Ventilatie, of lucht vervangen betekent dat vervuilde, vochtige lucht in de 
woning vervangen wordt door zuivere lucht van buiten. Het vervangen van de lucht 
gebeurt op een natuurlijke manier, via kieren en gaten (tocht), of automatisch door 
een mechanische ventilatie. Bij mechanische ventilatie komt zuivere lucht binnen 
door de ventilatieroosters in de gevel en wordt vervuilde, vochtige lucht automatisch 
afgezogen naar buiten toe.  
 
Waarom is het belangrijk?  Goed ventileren is enorm belangrijk. Vochtige lucht in 
huis kan lichamelijke klachten veroorzaken (zoals hoofdpijn, allergieën, of astma) en 
kan leiden tot schimmelvorming. Voldoende ventileren voorkomt dus niet alleen 
gezondheidsproblemen, ook uw woning blijft zo in een betere staat. Omdat we extra 
gaan isoleren, is het nog belangrijker om te ventileren. Om dit goed te regelen 
brengen wij mechanische ventilatie aan. Hiermee voldoen wij ook aan het 
Bouwbesluit.  
 
Overleg met de bewonerscommissie 
De afgelopen weken zijn 2 nieuwe leden bij de bewonerscommissie gekomen. Uit 
iedere portiek zit er nu minimaal 1 bewoner in de bewonerscommissie. Nu de 
hoofdlijnen van het toekomstplan bekend zijn, gaan we met de bewonerscommissie 
verder in overleg over wat dit betekent voor de bewoners. En gaan we aan de slag 
met het Sociaal Plan. In het Sociaal Plan staan de rechten en pl ichten van de 
bewoners bij de uitvoering van het toekomstplan (bv. welke maatregelen we nemen 
om overlast te beperken, welke voorzieningen er nodig zijn, etc.)   
 

Bewonersbegeleiding 

Heeft u vragen/opmerkingen op basis van deze nieuwsbrief, of wilt u graag in gesprek 

met onze bewonersbegeleider, Astrid Kuiken? Zij is telefonisch te bereiken op dinsdag 

t/m vrijdag, tijdens kantooruren op 0318 – 898911. Of u kunt mailen naar: 

bangkokdreef@portaal.nl                                                                                  
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