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Bangkokdreef Utrecht 

Met deze nieuwsbrief blijft u op de hoogte van het toekomstplan van uw woning en 

buurt. U ontvangt regelmatig een nieuwsbrief van ons.  

 

Toekomstplan 

In de vorige nieuwsbrief stond in grote lijnen hoe het toekomstplan er uit ziet.  

Wij kregen vooral vragen van bewoners over onder andere: 

- het vernieuwen van verouderde keukens en badkamers 

- huurverhoging 

- het Sociaal Plan 

- de draagvlakmeting 

- de planning 

Hieronder gaan we verder in op de verschillende onderwerpen.  

 

Vernieuwen van verouderde keukens en badkamers  

Alleen keuken, ouder dan 15 jaar en badkamers 

ouder dan 25 jaar worden vernieuwd. Portaal bepaalt 

welke keukens en/of badkamers in aanmerking 

komen voor vernieuwing, op basis van onze eigen 

vastgoedregistratie en op basis van de opname in de 

woningen.  

 

Per brief informeren wij bewoners persoonlijk of de keuken en/of badkamer 

vernieuwd wordt. Deze brief ontvangt u vóór de draagvlakmeting (zie meer hierover 

bij het kopje draagvlakmeting).  

 

Huurverhoging 

Na de uitvoering van alle verbeteringen aan uw woningen en uw gebouw, stijgt uw 

huur met ongeveer 20 euro per maand. Het exacte bedrag wordt nog vastgesteld. 

Voor algemene onderhoudswerkzaamheden geldt geen huurverhoging. Door de 

verbeteringen, zoals onder andere gevelisolatie en isolatieglas, wordt uw woning 

energiezuiniger (label A). Dat betekent dat de huur stijgt, maar dat uw 

energieverbruik waarschijnlijk daalt.  

 

De huurprijzen van de woningen blijven ook na een huurverhoging onder de 

huurtoeslaggrens.  Bewoners die nu huurtoeslag ontvangen, krijgen een deel van de 

huurverhoging terug, door een hogere huurtoeslag. 
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Het Sociaal Plan  

Omdat er bij het uitvoeren van de werkzaamheden in bewoonde staat 

voor de bewoners veel bij komt kijken, geldt er bij dit soort projecten een Sociaal 

Plan.  

Hierin staan de rechten en plichten van bewoners en wat Portaal doet om de overlast 

voor bewoners zoveel mogelijk te beperken, zoals: 

• Welke tijdelijke voorzieningen er komen om bewoners zoveel mogelijk te helpen. 

• Welke hulp Portaal de bewoners biedt bij de voorbereidingen van de renovatie. 

• Hoe er omgegaan wordt met schade. 

• Welke vergoeding bewoners ontvangen voor de overlast. 

• Hoe Portaal omgaat met maatwerk. 

Het Sociaal Plan maakt onderdeel uit van het toekomstplan. Als het toekomstplan 

definitief is leggen we dit, inclusief het Sociaal Plan, voor aan de bewoners.  

 

Draagvlakmeting 

Bij een draagvlakmeting laat u weten of u voor of tegen de uitvoering van het 

toekomstplan bent. Het toekomstplan bevat de werkzaamheden die we uit willen 

voeren, de daarbij behorende huurverhoging en het Sociaal Plan. Wanneer 70% of 

meer van alle bewoners instemt met het plan, gaat de uitvoering door. Een 

onafhankelijk bureau voert de draagvlakmeting uit. 

 

Voordat u de vraag krijgt of u voor, of tegen het toekomstplan, 

informeren wij u nog op meerdere momenten:  

� We houden u op de hoogte van alle ontwikkelingen in de nieuwsbrief.  

� U ontvangt nog een informatieboekje, met alle informatie overzichtelijk bij elkaar.  

� We nodigen u nog uit in ‘de inspiratiewoning’. Hier kunt u zien wat de 

werkzaamheden inhouden.  

� We komen bij u langs om het plan persoonlijk toe te lichten en verder in te gaan 

op uw persoonlijke informatie.  

 

Inspiratiewoningen 

Vanaf komende week voert de aannemer, Nijhuis, een deel van de werkzaamheden in 

de inspiratiewoningen uit.  

 

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. Daarom 

geven we nu alleen een voorlopige, grove planning: 

- 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) 

 

Overleg met de bewonerscommissie 

Regelmatig overlegt Portaal met de bewonerscommissie Bangkokdreef over het 

toekomstplan en het Sociaal Plan. Benieuwd wat er besproken is? Kijk dan op onze 

website voor het verslag: https://www.portaal.nl/projecten/bangkokdreef-utrecht/ 

 

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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