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Bangkokdreef Utrecht 

Draagvlakmeting Bangkokdreef niet gehaald 

De afgelopen weken voerde het Vierde Huis de draagvlakmeting Bangkokdreef uit. Op 

enkele stemmen na, is het draagvlak niet gehaald.  

 
Wat als de renovatie niet doorgaat?  

Gaat de renovatie niet door, zoals in het onderhouds- en verbetervoorstel (mei 2017) 

staat, dan voert Portaal alleen de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden uit:  

 
De entree passen we niet aan en er komt geen nieuwe lift, videofoon, etc. Er komen 

geen nieuwe kozijnen met triple isolatieglas, geen verbeterde mechanische ventilatie, 

etc. Keukens en badkamers vervangen we in dat geval niet, omdat dit geen 

noodzakelijk onderhoud is.   

 
Uitnodiging extra bewonersavond 

Hoewel we de 70% nu niet halen, is een groot deel van de bewoners wél voor het plan. 

Dat is voor ons een reden om nader in gesprek te gaan met bewoners en te horen, wat 

de reden is om tegen het plan te stemmen. Portaal past het plan niet aan, maar 

wellicht kunnen wij bepaalde zorgen nog weg nemen, waardoor u uw stem wilt 

heroverwegen. Wij nodigen alle bewoners uit voor een extra bewonersavond: 

 

Wanneer: Dinsdag 18 juli a.s. 
Waar: Zorgcentrum Rosendael  
Tijd: 19.00 uur tot 20.30 uur 
 
 
Contact opnemen 

Kunt u niet aanwezig zijn en hebt u wel vragen, neemt u dan contact met ons op. Belt 

u dan naar: 0318 – 89 89 11 (tijdens kantooruren), of mail naar: 

bangkokdreef@portaal.nl. Of kom langs, op het spreekuur: vrijdag tussen 10.00 en in 

de inspiratiewoning, Bangkokdreef 1. U kunt daar zonder afspraak binnen lopen.  
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Contact 

bangkokdreef@portaal.nl 

0318 – 89 89 11  

Spreekuur 

Vrijdag van 10.00 – 12.00 u 

Bangkokdreef 1 

Colofon 

Deze nieuwsbrief is een 

uitgave van Portaal Utrecht. 

Deze nieuwsbrief wordt 

verspreid onder de 

bewoners van 

Bangkokdreef. 
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