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Bangkokdreef Utrecht 

Extra bewonersavond 18 juli  

Wij ontvingen tijdens de bewonersavond (afgelopen dinsdag) vooral teleurgestelde 

bewoners. Zij hoorden dat we op een paar stemmen na het draagvlak voor de 

renovatie niet halen.  

We bespraken onderstaande bezwaren, zorgen en vragen over de renovatie.  

 

Zitten we tijdens de renovatie hele dagen zonder water en/of stroom? 

Nee, er zijn bepaalde momenten dat wij tijdelijk water en/of stroom af moeten sluiten 

om werkzaamheden uit te voeren. Dit is van korte duur. U wordt daar op tijd over 

geïnformeerd. In de avond en nacht is er altijd stroom en water (een tappunt) in de 

woning.  

 

Hoe moet het als mijn badkamer en/of keuken vervangen worden?  

Er is een tijdelijke kookvoorziening in de woning (een voorbeeld staat op Bangkokdreef 

1). En er is een tijdelijke douchevoorziening, met wasmachine en droger, bij het 

portiek.  

 

Zijn er naast de huurverhoging nog andere extra kosten?  

Nee, de huurverhoging is 20 euro. Alle standaardkeuzes zijn gratis. Alleen als u zelf 

kiest voor een luxere optie, bijvoorbeeld een luxere kraan, dan betaalt u eenmalig een 

bijdrage.  

 

Is het mogelijk om de huurverhoging te verlagen? 

Nee, gezien de investering die Portaal wil doen, is dit niet mogelijk. Let wel: de 

huurverhoging geldt alleen voor de verbeteringen. En de verbeteringen bestaan vooral 

uit de isolatie van de gevels, waardoor uw energielasten omlaag gaan.  

Ontvangt u huurtoeslag, dan wordt een deel van de huurverhoging gecompenseerd. U 

kunt hiervoor een proefberekening doen 

https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/ 

 

Krijgen we te maken met extra kosten als er schade ontstaat of als bijvoorbeeld 

gordijnen niet meer passen?  

Nee, in hoofdstuk 4 van het Sociaal Plan staat hoe we hiermee omgaan. In het kort: 

schade aan de woning herstellen we direct. Ontstaat er schade aan uw persoonlijke 

eigendommen, dan komt er een onafhankelijk schade-expert. Passen uw gordijnen 

niet meer, dan krijgt u hier een vergoeding voor, of u kunt ze op maat laten maken 

(bijvoorbeeld inkorten). Wordt bij keukenvervanging de vloer verwijderd, dan krijgt u 

hier een vergoeding voor, of u kunt bij de aannemer vloerbedekking kiezen, die door 

de aannemer wordt gelegd.  
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Is er hulp voor bewoners die dit nodig hebben vanwege persoonlijke (medische) 

omstandigheden.  

Ja, als er hulp nodig is, geven wij die. De manier waarop is maatwerk. Gaat de 

renovatie door, dan komen we nog eens bij u langs (warme opname) en bespreken dit 

met u. We bespreken met u welke hulp noodzakelijk is en leggen dat schriftelijk vast.  

 

Wordt de lift vervangen als de renovatie niet doorgaat? 

Nee, als de renovatie niet doorgaat, wordt de lift ook niet vervangen. De huidige lift 

voldoet aan de normen. Alleen als de renovatie doorgaat komt er een grotere, snellere 

lift vanaf de begane grond.  

 

Komen we in aanmerking voor een verhuiskostenvergoeding? 

Nee, u hoeft niet te verhuizen vanwege de werkzaamheden, dus u komt niet in 

aanmerking voor een verhuiskostenvergoeding.  

 

Wat als ik vrijwillig wil verhuizen? 

Als de renovatie doorgaat, wordt uw woonduur (aantal jaren dat u in de huidige woning 

woont) omgezet in inschrijftijd bij WoningNet. Dat vergroot uw kansen. Bijvoorbeeld: u 

woont 7 jaar in uw huidige woning, dan is uw inschrijftijd ook 7 jaar. U moet zich wel 

inschrijven bij WoningNet (inschrijfkosten 25 euro, verlening per jaar 9 euro). U 

verhuist vrijwillig daarom krijgt u geen verhuiskostenvergoeding.  

 

Hoe nu verder?  
Ruim 62% van de bewoners wil graag dat de renovatie wél door gaat. We hebben 

deze avond afgesproken dat de bewonerscommissie en anderen de komende weken 

met hun buren in gesprek gaan. Zij hopen dat nee-stemmers en niet-stemmers hun 

stem willen heroverwegen. Hebt u vragen, zorgen of twijfels? 

 

Wij nodigen u van harte uit op het spreekuur: vrijdagen tussen 10.00 en 12.00 uur of 

ons te bellen: 0318 – 89 89 11 of te mailen: bangkokdreef@portaal.nl.  

 

Hebt u het boekje “onderhouds- en verbetervoorstel Bangkokdreef” niet meer. U kunt 

er eentje halen op nummer 1. Of u vindt het op de website. 

https://www.portaal.nl/projecten/bangkokdreef-utrecht/  

 

Wilt u uw stem heroverwegen: op Bangkokdreef 1 en bij de bewonerscommissie zijn 

hiervoor formulieren beschikbaar.   

 

 
 

 

In de bijlage zetten we de voor en tegens van de renovatie voor u nogmaals op 

een rij.  
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