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Verslag overleg BWC Bangkokdreef 

 

Datum: 17 mei 2017 

Plaats: Bangkokdreef 1 

Tijd: 19.00 uur  

 

1. Opening  

- Tijdens het overleg schuift een extra bewoner aan.  

- Verder zijn er geen mededelingen.  

 

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

- verloop opruimactie + reacties vanuit bewoners: de opruimactie, georganiseerd door de 

regio, is goed verlopen. Als Sociaal Team hebben wij een groot aantal bewoners gesproken 

en eventuele vragen die zij nog hadden over het plan beantwoord. De meeste vragen hadden 

betrekking op de vervolgstappen en planning en of bewoners in aanmerking komen voor het 

vervangen van keuken (geheel of alleen tegelwerk) of badkamer. Op korte termijn, 

voorafgaand aan de inloopbijeenkomsten ontvangen de bewoners persoonlijk een brief 

hierover.   

  

3. Verslag 5-5-2017 

- het verslag van 5 mei wordt vastgesteld en komt op de website van Portaal 

 

- In het verslag stonden nog een aantal vragen, die beantwoord zijn door het projectteam:  

  
- de inpandige trap naar de bergingen vinden bewoners steil. Wordt daar nog wat mee gedaan?  
Antwoord: Nee, dit zit niet in het plan.  
 
- Is er zicht op het participatietraject met bewoners- gemeente in verband met het groen? Antwoord: 
Portaal gaat op korte termijn in overleg met de gemeente en zal deze vraag voorleggen.  
 
- Is het mogelijk om de zichtbaarheid van de nummering op de gevels te vergroten (ivm hulpdiensten)?  
Antwoord: Dit nemen we mee in het ontwerp, een mogelijkheid is grote cijfers op het glas van de 
entree.  
 
- Is het mogelijk om rekening te houden met ‘kale’ muren waar kinderen tegenaan voetballen?  
Antwoord: Dit raakt de inrichting van de openbare ruimte, wat bij de gemeente ligt. De BC oppert om 
hier mogelijk fietsklemmen te plaatsen. Ook het plaatsen van fietsklemmen is een verantwoordelijkheid 
van de gemeente. Wij zullen dit meenemen in de bespreking met de gemeente.  
 
- Is er al meer duidelijk over wat voor balkonhekken/balustrades er exact komen?  
Antwoord: Uitgangspunt is soortgelijke hekwerken/balusstrades als bij de St.-Maartendreef/ 
Ankaradreef, voorzien van matglas.  
 
- Wat is de positie en dikte van de ‘geul’ in de nieuwe ingang naar de bergingen (voor fietsen en 
brommers/scooters).   
Antwoord: Aan beide zijden een goot maken, daar is het geheel niet breed genoeg voor. Mogelijk 
kunnen we aan de ene zijde een geul en plateau maken en aan de gevelzijde alleen een plateau. 
 
- Komt er een druppelsysteem bij de nieuwe entreedeur, of sleutels? 
Antwoord: Uitgangspunt is dat de entreedeur voorzien wordt van een druppelsysteem.  
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- Wat voor type toilet komt er?  
Antwoord: Er komt een toiletpot, type Sphinx 300, met een Geberit reservoir Twico 

 
 
- Wat zijn de afspraken met Feenstra, in het geval van kapotte thermostaatknoppen?  
Antwoord: als een bewoner een kapotte thermostaatknop heeft, kan hij/zij bellen met het 
klantcontactcentrum, waarna Feenstra de knop hersteld of vervangt.  

 

4. Uitgangspunten en stand van zaken plan:  

- vraaggestuurde vervanging badkamer/keuken:  

 -bewoners die nu niet in aanmerking komen, ontvangen een brief waarin 

  staat vanaf welk moment zij wel in aanmerking komen voor vervanging 

  keuken/badkamer. Voor de keuken is dat vanaf het moment dat de  

  keuken 15 jaar oud is en voor de badkamer als deze 25 jaar oud is.  

  Bv: in 2009 heeft de bewoner een nieuwe keuken gekregen, dan kan de 

  bewoner in 2024 via de onderhoudsservice van Portaal (VOC) de keuken 

  laten vervangen.    

 -Voor keukens waarbij de tegels wel ouder dan 15 jaar zijn, maar het  

  keukenblok niet, geldt dat tijdens de uitvoering van de overige 

  werkzaamheden, de keuken vervangen wordt, met hergebruik van het  

  keukenblok.  

 - Indien bewoners niet in aanmerking komen voor het vervangen van de  

  keuken/badkamer tijdens de uitvoering van het onderhouds- en  

  verbeterplan kan dit. Per jaar dat zij de keuken eerder willen laten 

  vervangen, betalen zij eenmalig 240,- per jaar voor de keuken en 267,- 

  per jaar voor de badkamer 

 

- brief vraaggestuurde vervanging badkamer/keuken: voorafgaand aan de 

inloopbijeenkomsten ontvangen bewoners een persoonlijke brief waarin staat of zij in 

aanmerking komen voor vervangen keuken en/of badkamer, tijdens de uitvoering van het 

onderhouds- en verbeterplan. En als dat niet het geval is, staat in deze brief het moment 

vanaf wanneer zij wel een verzoek tot vervanging in mogen dienen bij Portaal.    

 

- informatieboekje: voorafgaand aan de inloopbijeenkomsten ontvangen bewoners een 

informatieboekje met daarin het onderhouds- en verbeterplan en het Sociaal Plan. De BC 

heeft het informatieboekje eerder in concept ontvangen. Daarop zijn al op- en aanmerkingen 

gekomen, welke verwerkt zijn. We spreken af dat indien er nog meer op- of aanmerkingen 

zijn, deze uiterlijk 22 mei aangeleverd worden per mail bij Portaal, zodat deze nog  
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meegenomen kunnen worden. Indien er geen verdere opmerkingen komen, gaat Portaal 

ervan uit dat de BC akkoord is met het boekje.  

 

5. Sociaal Plan 

- Sociaal Plan: vanuit de BC zijn er geen verdere opmerkingen met betrekking tot het Sociaal 

Plan. Deze stellen we met elkaar vast.  

 

- uitvoering draagvlakmeting: de draagvlakmeting wordt uitgevoerd door een onafhankelijke 

partij, namelijk het Vierde Huis. Na afronding van de huisbezoeken zetten zij de 

draagvlakmeting uit. In het kader van de respons voert het Vierde Huis zogenaamde 

narooiacties, als blijkt dat bewoners het formulier nog niet terug gestuurd hebben.   

 

6. Bewonerscommunicatie:  

- inloopbijeenkomsten: vanuit Portaal en de aannemer worden er een aantal 

inloopbijeenkomsten georganiseerd eind mei/begin juni, in de inspiratiewoningen 

(Bangkokdreef 1 en 13), zodat bewoners de veranderingen kunnen zien en vragen kunnen 

stellen aan het projectteam (technisch en sociaal) 

 

- uitvoering huisbezoeken: na afloop van de inloopbijeenkomsten volgen huisbezoeken. 

Tijdens het huisbezoek informeren wij de bewoners nogmaals over het plan, gaan wij in op 

vragen en bespreken we de persoonlijke situatie van de bewoners. Bewoners ontvangen een 

beknopt verslag van het gesprek. Indien er nog vragen gesteld zijn tijdens de huisbezoeken 

die niet direct beantwoord konden worden, worden deze vragen, voorzien van een antwoord 

opgenomen in het verslag. 

 

- planning: de komende periode ontvangen de bewoners alle informatie over het plan en zijn 

er verschillende momenten dat wij in gesprek gaan met de bewoners.  

 

De planning ziet er nu als volgt uit:  

Wat? Wanneer?  

Bewoners ontvangen een uitnodiging voor de inloopbijeenkomst in de 

inspiratiewoning 

24 – 25 mei 

bewoners ontvangen informatieboekje + persoonlijke brief over vervangen 

badkamer/keuken 

30 – 31 mei 

inloopbijeenkomst in de inspiratiewoning op Bangkokdreef 1, voor bewoners 

van de grote woningen in portiek 1&2  

31 mei 

inloopbijeenkomst in de inspiratiewoning op Bangkokdreef 1, voor bewoners 

van de grote woningen in portiek 3&4 

1 juni 

Inloopbijeenkomst in de inspiratiewoning op Bangkokdreef 13, voor 

bewoners van de kleinere woningen in portiek 1, 2, 3 & 4 

2 juni 

Huisbezoeken  1-21 juni 

Bewoners ontvangen verslag van het huisbezoek en een veelgestelde 

vragenlijst op basis van vragen die tijdens de huisbezoeken gesteld zijn, die 

voor alle bewoners van belang zijn 

Uiterlijk 24 

juni 

Draagvlakmeting Vanaf 26 juni 
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7. Wat verder ter tafel komt:  

- Er zijn geen punten die verder nog op tafel komen  

 - Onderstaand staan de acties op basis van dit overleg:  

Wat Wie Wanneer 

Versturen uitnodiging inloopbijeenkomsten inspiratiewoningen, 

brief over vervanging badkamer / keuken en informatieboekje 

conform planning bij agendapunt 6.  

Portaal Zie planning bij punt 6.  

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 


