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Verslag overleg BWC Bangkokdreef 

 

Datum: 30 juni 2017 

Plaats: Bangkokdreef 1 

Tijd: 12.30 uur   

 

1. Opening  

- Er zijn geen mededelingen vooraf.  

 

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

 

-  Vragen die nog spelen bij bewoners:  

- Hoe zit het met de brandveiligheid na renovatie?  

  Dit na aanleiding van de brand in de woontoren in London.  

  Portaal haalt dit op bij de aannemer en neemt dit op in de nieuwsbrief.  

- Welke basiskwaliteit hanteert Portaal voor de keukens? 

     Normaal gesproken wordt er bij de beoordeling voor het vervangen van een 

     keuken gekeken naar de basiskwaliteit. Dat houdt in dat de keuken heel is en 

  goed functioneert, ongeacht de leeftijd. Het huurdersgedrag wordt hierbij ook  

  meegenomen in de overweging.  

  Beginnende veroudering door gebruik en of (lichte) gebruiksschade zijn geen  

  reden om de keuken te vervangen. Bij gebreken door gebruik, zoals bijvoor- 

  beeld hangende deurtjes, beginnende vochtschade vindt herstel plaats.  

  Bijvoorbeeld door (scharnieren) bijstellen. Alleen bij onherstelbare gebreken  

  vervangen we de keuken. In het geval van de Bangkokdreef hebben we als  

  pilot ook gekeken naar de leeftijd van de keuken. Hier is een grens gesteld  

  van 15 jaar voor het vervangen van de keuken. Dit is een harde grens die 

  geldt voor alle woningen (groot en klein). Bij het vervangen van de keukens  

  plaatsen wij standaard een Bruynzeel keuken. Dit geldt voor alle woningen op  

  de Bangkokdreef (grote en kleinere woningen) en is algemeen beleid binnen 

  Portaal.   

- Is er al meer duidelijk over de vensterbanken? 

  Ja, inmiddels heeft Portaal antwoord van de aannemer. Het aanbrengen van   

      de bredere vensterbanken (30 cm in plaats van de standaard vensterbanken 

  van 20 cm), kan gekozen worden als extra optie, tegen een eenmalige  

  bijbetaling. Voor de grote woningen geldt een bedrag van 135,- per woning,  

  en voor de kleinere woningen 75,- per woning. Indien de bewoner kiest voor  

  bredere vensterbanken, geldt dit voor alle vensterbanken in de woning.  

  De informatie over de bredere vensterbanken delen we in de nieuwsbrief.    

 

- verloop huisbezoeken: de huisbezoeken zijn afgerond. Met 98 huishoudens gingen wij in 

gesprek. Inmiddels hebben deze bewoners een gespreksverslag ontvangen van het 
huisbezoek. Met daarin de antwoorden op de vragen, die mogelijk niet gelijk tijdens het 

gesprek beantwoord konden worden. Het aantal vragen wat niet direct beantwoord kon 
worden, was relatief klein. Vragen die van toepassing zijn voor alle bewoners zijn 
opgenomen in de veelgestelde vragenlijst. Ook die hebben alle bewoners ontvangen.  
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3. Verslag 9-6-2017 

- het verslag van 17 juni wordt vastgesteld en komt op de website van Portaal en voegen we 

toe aan de app ‘Over mijn huis’. 

- In het verslag stonden nog de volgende actie:   

 

- Antwoord op de vraag of het mogelijk is om voor bredere vensterbanken te kiezen: 

zie het antwoord hierboven. Dit nemen we op in de nieuwsbrief.  

 

4. Uitgangspunten en stand van zaken plan:  

- bergingen bewoners 7de verdieping: Voor de nieuw te creëren bergingen onder de 

trappen in de portieken, voor de bewoners van de 7de verdieping (nr. 35, 97, 151 en 213) is 

er een voorlopig ontwerp gemaakt. Het is nog wel een concept. De maten zijn indicatief. Hier 

kunnen geen rechten aan ontleent worden. De nieuwe bergingen zijn in ieder geval 
kleiner/lager dan de huidige bergingen van deze bewoners. Daar krijgen de deze bewoners 
op de verdiepingsvloer een extra uitpandige berging terug. De nieuwe berging onder de trap 
is ca. 1,75 meter breed (binnenmaat) en ca. 3,5 meter diep. Omdat de nieuwe berging onder 
de trap ligt, loopt het plafond van de berging schuin naar beneden af. Het achterste deel van 

de berging is 95 cm hoog. Zie de tekening hieronder. Bewoners van de 7de verdieping hebben 
wij hier apart over geïnformeerd.   

 

Een aantal bergingen (4) verdwijnt in verband met het maken van de nieuwe ingangen naar 
de bergingen. Dit geldt voor de huisnummers: 57, 61, 117 en 177. 

Deze bewoners zijn hier tijdens de huisbezoeken over geïnformeerd en krijgen een andere 
vergelijkbare berging elders. Tot dusver lijken de huidige bergingen van de bewoners van de 

7de verdieping een goed vergelijkbaar alternatief.  
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5. Sociaal Plan 

- verloop draagvlakmeting: bij het samenvoegen van het bestand voor de 

draagvlakmeting, is er door Het Vierde Huis een fout gemaakt, waardoor de nummering van 
de vragen op de draagvlakformulieren door liep. Woensdag 28 heeft Het Vierde Huis nieuwe 
formulieren afgegeven bij de bewoners / of in de brievenbus gedaan. Omdat vanaf 
vrijdagmiddag 7 juli de (school)vakanties beginnen, start het Vierde Huis met narooien vanaf 
4 juli.   

 

6. Bewonerscommunicatie 

- Over mijn huis: 17% van de bewoners heeft zich inmiddels aangemeld voor de app. 

Bewoners waarvan wij een e-mail adres hebben, hebben ook nog een uitnodiging per mail 
ontvangen.  

- Bewonersbegeleiding: Kenan Karakis en Aad Visser zijn als bewonersbegeleiders 

gekoppeld aan de Bangkokdreef. Kenan en Aad zijn ook in de voorbereiding en tijdens de 
uitvoering van de renovatie aan de St.-Maartendreef betrokken geweest. Zij nemen vanaf nu 
de taken van Astrid Kuiken over. In de volgende nieuwsbrief stellen we Kenan en Aad voor.  

- Electrisch koken: tijdens de renovatie brengen we in alle keukens een aansluiting 

(perilex) voor electrisch koken. Bewoners hoeven niet over te stappen, maar kunnen dat wel 
als zij dit willen. Vanuit de gemeente en de corporaties zijn/komen er wel initiatieven om 
bewoners verder te informeren over electrisch koken, etc. Ook de bewoners van de 
Bangkokdreef zullen wij verder gaan informeren over de mogelijke voordelen van een 

overstap naar elektrisch koken.  

 

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 

Opvragen situatie brandveiligheid na renovatie bij projectteam 
t.b.v. nieuwsbrief + prijzen optie vensterbank 

Portaal Uiterlijk 30 juni   

Nieuwsbrief maken, met daarin: ‘brandveiligheid’, 
‘vensterbanken’, voorstellen bewonersbegeleiders.   

Portaal Uiterlijk 3 juli voorleggen in 
concept bij BWC; 4 juli 
versturen  

Bewoners informeren over ‘electrisch koken’ Portaal Na draagvlakmeting, op basis 

van informatie gemeenten en 
samenwerkende corporaties  


