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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.  

 
Draagvlakmeting  

De draagvlakmeting is in volle gang. Heeft u het 

draagvlakformulier nog niet ondertekend terug 

gestuurd aan het Vierde Huis? Doet u dit dan 

alsnog, uiterlijk 13 juli 2017. Indien u het 

formulier niet terug stuurt, geldt dit als een 

‘nee’-stem. Let op: gebruik hiervoor het 

formulier, wat u ontvangen heeft op 28 juni 

2017 

 

Heeft u vragen over de uitvoering van de draagvlakmeting? Neemt u dan contact op 

met Bert van Doesburg, van Het Vierde huis. Hij is te bereiken op tel: 0294 – 29 94 00 

of via herstructurering@hetvierdehuis.nl 

 

Brandveiligheid  

Na de verschrikkelijke brand in een woontoren in London, krijgt Portaal vragen wat en 

hoe wij de renovatie uitvoeren om de brandveiligheid van de Bangkokdreef te 

waarborgen.  

 

De zijgevels / borstweringen worden bekleed en geïsoleerd. Zowel de gevelbekleding 

als de isolatieplaat zijn getest en voldoen aan de regelgeving wat betreft de 

onbrandbaarheid van het materiaal. Het complex voldoet na renovatie geheel aan het 

bouwbesluit wat betreft brandveiligheid. Dit houdt onder andere in dat wij 

brandkleppen, brandmanchetten en brandwerende verf aanbrengen, of brandwerend 

aftimmeren, waar dit noodzakelijk is. 

 

Bredere vensterbanken  

Tijdens de huisbezoeken is ons enkele keren de vraag gesteld, of het mogelijk is om te 

kiezen voor bredere vensterbanken, als optie. Dit is besproken met de aannemer en 

het is mogelijk om te kiezen voor bredere vensterbanken. Deze zijn 30 cm in plaats 

van de standaard vensterbank van 20 cm. Voorwaarde is dat als een bewoner 

hiervoor kiest, alle vensterbanken die we in de woning plaatsen 30 cm breed worden. 

Bij een optie geldt een eenmalige bijbetaling vooraf. Voor de grote woningen is dit  

€ 135,- per woning en voor de kleinere woningen € 75,- per woning.  
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Colofon 

Deze nieuwsbrief is een 

uitgave van Portaal Utrecht. 

Deze nieuwsbrief wordt 

verspreid onder de 

bewoners van 

Bangkokdreef. 
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Even voorstellen  
Een groot deel van de bewoners heeft Kenan Karakis, of Aad Visser al gezien tijdens 

het huisbezoek, tijdens het spreekuur of tijdens andere gelegenheden. Vanaf nu zijn 

zij als bewonersbegeleiders van Portaal steeds vaker aanwezig op de Bangkokdreef en 

nemen zij de taken van Astrid Kuiken over.  

 

Tijd om hen aan u voor te stellen.  

  

Beste bewoners, mijn naam is Kenan Karakis. 

Als bewonersbegeleider help en ondersteun ik u voor en 
tijdens de renovatie met verschillende vraagstukken.  
Dat kunnen sociale vraagstukken zijn, of vragen over de 
uitvoering of planning. Inmiddels heb ik een aantal 
bewoners bezocht tijdens de huisbezoeken en heb ik 
een positieve indruk gekregen van de bewoners. Zeer 
gastvrij, open en enthousiast. Een goed begin! Dus ik kijk 
uit naar het vervolg.  

 
Beste bewoner, ik ben Aad Visser 
 
Al enkele jaren werk ik als bewonersbegeleider voor 
Portaal. De bedoeling is dat we voor en tijdens de 
renovatie de bewoners informeren en de vragen 
beantwoorden. Ook kijken we of er andere dingen zijn 
waar wij rekening mee moeten houden tijdens de 
werkzaamheden en of er hulp nodig is, dat kan sociaal 
en of medisch zijn. De afgelopen periode heeft u mij al 
kunnen zien, en heb ik al heel wat bewoners gesproken. 
Ik hoop dat als u vragen heeft, dat u bij ons langs komt. 

 

Bewonersbegeleiding en spreekuren 

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

met onze bewonersbegeleiders? Dan kunt u ons tijdens kantooruren telefonisch 

bereiken op 0318 – 89 89 11. Of u kunt mailen naar: bangkokdreef@portaal.nl. Op de 

vrijdagen is er tussen 10.00 en 12.00 uur spreekuur in de inspiratiewoning, 

Bangkokdreef 1. U kunt daar zonder afspraak binnen lopen.  
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