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Verslag overleg BWC Bangkokdreef 

 

Datum: 5 mei 2017 

Plaats: Bangkokdreef 1 

Tijd: 14.30 uur  

 

1. Opening  

– Voorafgaand aan het overleg heeft een aantal leden van de BWC alsnog een bezoek aan de 
St.-Maartendreef gebracht.  

 

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

- Via de mail en via de persoonlijke gesprekken met de bewonersbegeleider zijn er 
(technische) vragen gesteld aan Portaal over het toekomstplan. Voor zover deze vragen 

uiteindelijk niet in het bewonersboekje beantwoord worden, ste lt Portaal een zogenaamde 
‘Veel gestelde vragenlijst’ op, die bewoners voorafgaand aan de draagvlakmeting ontvangen. 

Vragen en/of opmerkingen die wij via de mail en/of persoonlijke gesprekken horen ten 
aanzien van een Sociaal Plan, nemen wij mee in het overleg met de BWC.  

- Zowel Portaal als de BWC heeft van een aantal bewoners te horen gekregen dat er 
onaangekondigd personen aan de deur stonden in verband met het toekomstplan. Dit vonden 

zij niet prettig. Portaal geeft aan niet onaangekondigd bij de bewoners langs te gaan. Vooraf 
maken wij telefonisch een afspraak, of melden wij dit per (nieuws)brief. Na kantoortijden 

komt Portaal niet langs, tenzij van tevoren zo afgesproken met de bewoner. Portaal zal dit 

ook melden in de eerstvolgende nieuwsbrief.  

 

3. Verslag 21-4-2017 

- 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  

 

Navraag rondom opruimactie  

Antwoord: Bewoners hebben nog geen flyer ontvangen in verband met de opruimactie. BWC verzoekt 
om dit zo snel mogelijk te doen, zodat de bewoners ook voldoende tijd hebben om spullen ‘te 
verzamelen’.  

Navraag rondom braakliggend terrein 

Portaal heeft navraag gedaan bij het zorgcentrum in hoeverre het braakliggende terrein aan de 
Gangesdreef, parkeerplaats bij het verzorgingstehuis gebruikt kan worden voor een deel van de 
bouwplaatsinrichting. Dit is niet mogelijk, aangezien de ontwikkeling van het zorgcentrum in 2018 
plaats vindt.   

Keuze- optieformulier 

Het keuze- en optieformulier hebben we tijdens het overleg met de BWC doorgelopen. Een aantal opties 
moet nog afgeprijst worden. Portaal stuurt het formulier door naar de BWC.   

 

4. Uitgangspunten en stand van zaken plan  

 
- Ontwerp gebouw: De architect schuift aan tijdens het overleg met het BWC om het 

ontwerp van het gebouw, met de grotendeels vernieuwde entree, nieuwe ingangen richting 
de bergingen toe te lichten. Tijdens de inloopavonden in de inspiratiewoningen is het 

ontwerp te zien voor alle bewoners. Aanvullende vragen/opmerkingen van de BWC nemen we 

mee in het projectteam, zoals:  
- de inpandige trap naar de bergingen vinden bewoners steil. Wordt daar nog wat mee 

gedaan? 
- Is er zicht op het participatietraject met bewoners- gemeente in verband met het groen? 
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- Is het mogelijk om de zichtbaarheid van de nummering op de gevels te vergroten (ivm 
hulpdiensten)? 

- Is het mogelijk om rekening te houden met ‘kale’ muren waar kinderen tegenaan 
voetballen? 

- Is er al meer duidelijk over wat voor balkonhekken/balustrades er exact komen? 
- Wat is de positie en dikte van de ‘geul’ in de nieuwe ingang naar de bergingen (voor fietsen 

en brommers/scooters).   

- Komt er een druppelsysteem bij de nieuwe entreedeur, of sleutels? 
 

8. Sociaal Plan  

Tijdens het overleg lopen we de punten door die via de mail en/of persoonlijke gesprekken 
bij Portaal binnen zijn gekomen, met betrekking tot het Sociaal Plan. Portaal vraagt de BWC 

om het Sociaal Plan nog eens goed door te nemen en eventuele op- of aanmerkingen 
schriftelijk terug te geven aan Portaal, zodat Portaal op korte termijn het Sociaal Plan 

definitief kan maken.  

 

9. Bewonerscommunicatie  

- Bewonersboekje: door middel van een boekje wil Portaal bewoners op papier informeren 

over het toekomstplan. In het bewonersboekje staat naast de werkzaamheden die we uit 
willen voeren ook wat Portaal doet om overlast zoveel mogelijk te verminderen, wat de 

financiele gevolgen zijn, wat een draagvlakmeting is, etc. Naast het boekje informeren we de 
bewoners (persoonlijk) op meerdere momenten. Er komen inspiratiewoningen (1 grote 

woning en 1 kleinere woning), waar bewoners kunnen zien welke maatregelen we uit willen 

voeren. En aansluitend aan de inloopbijeenkomsten in de inspiratiewoningen volgen 
huisbezoeken. Tijdens deze huisbezoeken lopen we het plan nog eens door met bewoners en 

bespreken we de persoonlijke situatie. Het bewonersboekje stuurt Portaal in concept toe naar 
de BWC.  

 

10. Wat verder ter tafel komt   

- Vanuit de aannemer is er een ‘stickeractie’ voor de bergingen. Bewoners ontvangen een 

sticker, met het verzoek om deze op de berging te plakken. Op deze manier willen we 
controleren of de gegevens die wij op papier hebben ook kloppen. Dit omdat er in het 

verleden nog wel eens gewisseld is van berging door bewoners onderling.  

- De CV worden niet vervangen bij het uitvoeren van het toekomstplan. BWC vraagt zich 

wel af hoe het zit met kapotte thermostaatkranen en in hoeverre dit is opgenomen in het 
onderhoudscontract van Feenstra. Portaal checkt dit bij contractbeheer en komt hier op 

terug. 

 

 

Wat Wie Wanneer 

Flyer opruimactie versturen Portaal 12 mei verstuurd 

Vragen t.a.v. ontwerp gebouw voorleggen aan projectteam Portaal Terugkoppeling z.s.m. 

Sociaal Plan voorzien van eventuele op- en/of aanmerkingen en 

schriftelijk of per mail sturen naar Portaal  

BWC  15 mei  

Vragen t.a.v. ontwerp gebouw voorleggen aan projectteam Portaal Terugkoppeling z.s.m. 

Concept Keuze- en optieformulier voorleggen aan BWC  Portaal 15 mei  

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

Plan bouwplaatsinrichting voorleggen aan BWC. Aandacht voor 

mogelijkheden op parkeerterrein Gangesdreef bij 

verzorgingstehuis 

Portaal Nader te bepalen 

Concept uitvoeringskalender voorleggen aan BWC  Portaal Bij voorbereidingen uitvoering 

Overleg plannen bewoners 7de verdieping Portaal Zo spoedig mogelijk 

Navraag bij contractbeheer over onderhoudscontract Feenstra Portaal 15 mei 


