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Verslag overleg BWC Bangkokdreef 

 

Datum: 14 april 2017 

Plaats: Bangkokdreef 1 

Tijd: 14.30 uur  

 

1. Opening – een nieuw lid van de BWC schuift vanaf nu aan bij het overleg 

 

2. Geluiden uit de wijk, van BWC en bewonersbegeleider? 

- Er zijn nog een aantal asbestinventarisaties geweest, waarbij de bewonersbegeleider nog 

een aantal bewoners heeft gesproken, die we tot nu toe nog niet gehoord hebben.  

- Door verschillende verhalen die rondgaan in de buurt, hebben bewoners behoefte aan 

duidelijkheid en juiste antwoorden. Daarom stelt Portaal weer een nieuwsbrief op.  

 

3. Verslag 31-3-2017 

- Er zijn verder geen opmerkingen op het verslag. We stellen het verslag vast. 

In het verslag stonden nog een aantal acties. Zie hierbij de terugkoppeling  

 

Wat gebeurt er met de kast/het hok onder de trappenhuizen, nu in gebruik bij BWC en in 

andere portieken o.a. als opstelplaats scootmobiel? Antwoord: Dit hangt af van het definitieve 

ontwerp van de architect. Alleen in het eerste portiek is het hok aanwezig. Stel dat dit hok verdwijnt, 

bekijken we samen met de BWC naar een alternatieve plek.  

 

Wat gebeurt er als bewoners zelf extra keukenkastjes hebben aangebracht, of dit als optie in 

het verleden aan hebben laten brengen door Portaal? Antwoord: Op het moment dat een bewoner 

in aanmerking komt voor vernieuwing van de keuken, plaatsen we een standaard keuken. In de grotere 

woningen is dit een keuken met 4 onder- en 4 bovenkastjes. In de kleinere tussenwoningen, is dit een 

keuken met 3 onder- en 3 bovenkastjes. Stel dat bewoners zelf aanpassingen hebben gedaan in de 

keuken (bijvoorbeeld meer keukenkastjes geplaats), dan kijken we ter plekke in de woning, hoe we hier 

tijdens de vernieuwing mee om gaan.  

 

Wat gebeurt er met keukens die bewoners zelf hebben geplaatst? Antwoord: Op het moment dat 

een bewoner in aanmerking komt voor vernieuwing van de keuken, maar de bewoner zijn huidige 

keuken niet wil laten vernieuwen, omdat deze helemaal naar eigen wens is aangepast, of omdat de 

bewoner de overlast niet zit zitten, hoeft de keuken niet vernieuwd te worden. Let wel: in alle keukens 

vinden er wel bepaalde werkzaamheden plaats, zoals het plaatsen van de mechanische ventilatie en 

nieuwe kozijnen. Bij bewoners die zelf een keuken geplaatst hebben, bekijken we in de woning zelf of 

dit nog bepaalde gevolgen heeft en hoe we hiermee om gaan.  

 

Wat gebeurt er met de radiator in de badkamer bij de woningen aan de kopgevel? Antwoord: 

Op het moment dat een bewoner in een kopgevelwoning (waar nu een radiator zit) in aanmerking komt 

voor vernieuwing van de badkamer, vernieuwen we ook de radiator. Wordt de badkamer niet vernieuwd 

in de kopgevelwoningen, dan vernieuwen we ook de huidige radiator niet.  

 

 



 

Pagina 2 van 3 

 

 

Wordt er bij het maken van de planning rekening gehouden met vakanties / rammadan (15 

mei 2018)? Bij het maken van de planning houden we zoveel mogelijk rekening met vakanties e.d. 

Tijdens de bouwvakvakantie (in de zomer) van de aannemer wordt er niet gewerkt en dat geldt ook 

voor de periode rondom kerst en oud&nieuw. Ook proberen we zoveel mogelijk rekening te houden met 

de Rammadan, voor de werkzaamheden in de woningen zelf.  

 

4. Uitgangspunten en stand van zaken plan  

- Bewoners hebben inmiddels de nieuwsbrief ontvangen met daarin de uitgangspunten van  
  het toekomstplan. Op dit moment worden bepaalde zaken verder in detail uitgewerkt.  

- Voor het uivoeren van de verbeteringen aan de woning en het gebouw volgt een  
  huurverhoging. Dit is een belangrijk punt voor bewoner. Daarom besluiten we samen met  
  de BWC om de huurverhoging nu al te noemen in de nieuwsbrief, zodat bewoners weten  
  wat ze kunnen verwachten.  
- Vraag vanuit de BWC is of er bij vernieuwing van keuken en/of badkamers ook bepaalde 

keuzes en/of opties zijn. Portaal werkt op dit moment samen met de aannemer het keuze- en 
optieformulier uit. Keuzes kunnen bewoners ‘gratis’ kiezen, zoals bijvoorbeeld de kleur tegels 

en soort keukenblad. Opties kunnen gekozen worden met een eenmalige bijbetaling. Portaal 
legt het formulier binnenkort in concept voor aan de BWC.  
 
 

5. Ambities Portaal: gasloos koken  

- Ondanks dat Portaal bepaalde duurzaamheidsambities nastreeft, is er voor de Bangkokdreef 

nu voor gekozen om niet volledig over te gaan op gasloos koken. Wel brengen we in iedere 
woning de voorbereidende voorzieningen aan. Zo kunnen bewoners die zelf willen 
overstappen op elektrisch koken, dat alsnog doen.  
 

6. Planning   

Het maken van een toekomstplan kost tijd. Dit willen wij zorgvuldig doen. En voordat wij kunnen 
starten met de uitvoering van de werkzaamheden is het nodig dat er  draagvlak onder bewoners is en 
we de gemeentelijke vergunningen hebben. Omdat bewoners wel behoefte hebben aan meer 
duidelijkheid over een te verwachten planning, neemt Portaal het volgende op in de nieuwsbrief:  
 
- begin – half 2017:  afronding toekomstplan 
- half 2017:   bewoners verder informeren en draagvlakmeting 
- eind 2017:  start voorbereidingen uitvoering werkzaamheden  

(bij voldoende draagvlak en vergunning vanuit de gemeente) 

 

7. Bewonersboekje   

Uiteindelijk voegen we alle informatie, die bewoners nodig hebben om een goede keuze te 
maken bij de draagvlakmeting samen in een bewonersboekje. Dit bewonersboekje bespreken 
we op termijn in concept met de bewonerscommissie.   

 

8. Sociaal Plan  

Portaal heeft het Algemeen Sociaal Plan gemaild aan de BWC. Daarnaast bespreken we de 

uitgangspunten voor het Sociaal Plan Bangkokdreef, met betrekking tot de:  

1. Tijdelijke voorzieningen; 2. Hulp bij voorbereidingen renovatie; 3. Vergoeding voor overlast;  

4. Schadeafhandeling; 5. Vrijwillig verhuizen; 6. Maatwerk in bewonersbegeleiding    

Portaal maakt een eerste concept, om dit vervolgens verder met de BWC uit te werken.  
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9. Bewonerscommunicatie  

- Om iets langer bij dit punt stil te blijven staan, schuiven we dit punt door naar het 
volgend overleg.  

- Portaal stelt een nieuwsbrief op, die we in concept volgend overleg bespreken.  

 

10. Wat verder ter tafel komt   

- Mogelijk kunnen we de ‘huiskamer’ van verzorgingstehuis Rozendael ook gebruiken als 

uitvalsbasis voor bewoners tijdens de uitvoering. Portaal onderzoekt dit verder samen 
met de BWC.  

- Half mei wordt er mogelijk door Portaal, samen met de gemeente een ‘opruimactie’ 

georganiseerd. Portaal zal dit opnemen in de nieuwsbrief als hier meer over bekend is. 

- BWC geeft aan dat er een braakliggend terrein is nabij het gebouw. Mogelijk dat dit 

terrein nog een functie kan hebben voor het plaatsen van bergingen / bouwterrein. 
Portaal bespreekt dit met de aannemer.  

- BWC is benieuwd naar de doorlooptijd van de werkzaamheden in de woning. Portaal kijkt 

op dit moment samen met de aannemer naar de volgorde van de werkzaamheden in de 
woningen en de duur van de werkzaamheden in de woningen. Als deze bekend is, koppelt 
Portaal dit z.s.m. terug aan de BWC.  

- 28 april a.s. vindt er geen overleg met de BWC plaats.  

 

 

Wat Wie Wanneer 

Opstellen nieuwsbrief + in concept voorleggen Portaal/BWC 20 april: in concept naar BWC 

21 april: BWC reageren op 

concept 

24 april: versturen naar alle 

bewoners 

Concept Sociaal Plan voorleggen aan BWC, voor verdere 

bespreking 

Portaal 20 april: in concept naar BWC 

Concept Bewonersboekje voorleggen aan BWC Portaal Nader te bepalen  

Concept Keuze- en optieformulier voorleggen aan BWC Portaal Nader te bepalen  

Navraag rondom opruimactie en braakliggend terrein  Portaal 20 april  

Onderzoeken mogelijkheden gebruik ‘huiskamer’ Rozendael Portaal/BWC Nader te bepalen 

Terugkoppeling volgorde en duur werkzaamheden in de woningen Portaal Zodra hier meer over bekend 

is.  

 


