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Verslag overleg BWC Bangkokdreef 

 

Datum: 2 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?  

- bewoners hebben het onderhouds- en verbetervoorstel ontvangen en de persoonlijke brief, 

waar in staat of de keuken en/of badkamer vervangen wordt. Hierdoor begint het nu echt te 
leven bij bewoners 

- verloop eerste inloopbijeenkomsten: woensdag 31 mei en donderdag 2 juni waren de eerste 

inloopbijeenkomsten voor bewoners van de grotere woningen. Circa 50% van de bewoners 
heeft een bezoek gebracht. Van meerdere bewoners hebben wij een afmelding ontvangen, 
vanwege ziekte, vakantie, andere verplichtingen. De komende vrijdagen is er spreekuur in de 
inpiratiewoning en kunnen bewoners alsnog een bezoek brengen.  

- er gaan verhalen rond dat bewoners denken dat zij recht hebben op een urgentie en 

verhuiskostenvergoeding. Dit is niet het geval, omdat het een renovatie in bewoonde staat 
is. Verhuizen is niet aan de orde. Stel dat bewoners om deze reden tegen het plan stemmen, 

past Portaal het plan hier niet op aan. In dat geval gaat de renovatie niet door en voert 
Portaal alleen het noodzakelijke onderhoud uit:  

 

In dat geval komen er dus ook geen nieuwe kozijnen, nieuwe entree met lift tot begane 

grond, etc.  
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- tijdens de inloopbijeenkomst zijn er veel reacties gekomen op het ontwerp van de balkons, 
met een matglas ballustrade. Een aantal bewoners geeft aan dat daardoor het uitzicht (met 

name van de hoger gelegen woningen) minder wordt. Portaal bespreekt dit punt binnen het 
projectteam en met de architect en komt hier op terug.  

 

3. Verslag 17-5-2017 

- het verslag van 17 mei wordt vastgesteld en komt op de website van Portaal 

- In het verslag stonden nog een acties:   
 

- Plan bouwplaatsinrichting: De aannemer heeft een concept opgesteld (zie hieronder), 
waarin aangegeven welke bomen/struiken verwijderd moeten worden, zodat de aannemer de 

werkzaamheden uit kan voeren. De in het rood aangegeven struiken/bomen moeten 
verdwijnen en de in het geel aangegeven bomen/struiken kunnen bijgesnoeid worden. Op dit 
moment is er overleg met de gemeente over de totale bouwplaatsinrichting.  
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- Gesprek bewoners 7e verdieping: Op woensdag 31 mei en donderdag 1 juni hebben de 4 

huishoudens van de woningen op de 7de verdieping, ter plaatse van de verbindingsgang een 
persoonlijk gesprek gehad. Waarbij de verschillen in aanpak voor deze woningen besproken 
is.  
 
  

4. Sociaal Plan 

- uitvoering draagvlakmeting: de draagvlakmeting is een belangrijk moment.  Daarom is het 

van belang om bewoners er extra op te attenderen dat zij het formulier ontvangen hebben. 
Het Vierde Huis stopt de draagvlakformulieren persoonlijk in de brievenbus (om vertraging / 
zoek raken met de post te voorkomen), en monitort de binnen gekomen formulieren. Zij 
‘rooien na’, wat wil zeggen dat zij bewoners die het formulier nog niet terug gestuurd hebben 

benaderen. Indien bewoners het formulier kwijt zijn, stuurt het Vierde Huis een nieuw 
formulier.   

 

5. Bewonerscommunicatie 

- Over mijn huis: bewoners ontvangen een uitnodiging / link voor de app ‘Over mijn huis’.  

Hierin staan alle documenten overzichtelijk op een rij en worden nieuwsberichten geplaatst. 

Over mijn huis is een aanvulling op bestaande communicatiemanieren (nieuwsbrieven etc.). 
Dus iemand die geen internet gebruikt hoeft niet bang te zijn dat hij/zij informatie mist.  

- Veel gestelde vragen: tijdens de inloopbijeenkomsten, huisbezoeken, email etc zijn 
vragen gesteld. Deze nemen we op in een veel gestelde vragenlijst, die bewoners 
voorafgaand aan de draagvlakmeting ontvangen.  

- Extra gesprek: op verzoek van een aantal allochtone vrouwen in het complex plant Portaal 
een extra overleg in, om hun vragen te beantwoorden. Daarbij is een collega van Portaal 

aanwezig om e.e.a. te vertalen.  

- ‘Excursie’ St.-Maartendreef: helaas konden we bewoners niet laten zien en ervaren hoe 

de nieuwe kozijnen er daadwerkelijk uitzien en werken. Er waren foto ’s en een proefstuk van 
het kozijn met drievoudig isolatieglas aanwezig. Ook is het voor bewoners lastig om een 

beeld te vormen vanaf een foto van de nieuwe entree, met nieuwe lift tot begane grond, 
nieuwe ingangen naar de bergingen, etc. Ondanks dat er verschil len zijn, geeft de aanpak 
van de kozijnen en het gebouw aan de St.-Maartendreef een goed beeld. Daarom stelt 
Portaal bewoners die dat willenin de gelegenheid om onder begeleiding van de 
bewonersbegeleider van Portaal en/of de woonconsulent van Nijhuis een kijkje te gaan 

nemen. Portaal plant deze excursie en stuurt een uitnoding aan alle bewoners (eerst in 
concept naar de BWC).  

- Huisbezoeken: de komende weken vinden de huisbezoeken plaats. Tijdens de 

inloopbijeenkomsten konden bewoners zien wat we gaan doen (technisch), tijdens de 
huisbezoeken gaan we meer in op de sociale zaken en de persoonlijke situatie van de 
bewoners.  

 

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 

Bespreken ontwerp balkon in projectteam en met architect.   Portaal Terugkoppeling  

Plannen excursie St.-Maartendreef + maken uitnodiging (eerst in 

concept naar bewonerscommissie) 

Portaal De excursie kan plaatsvinden 

op zaterdag 17 juni met 1 
rondleiding die start om 
15.00 uur en 1 rondleiding 
die start om 16.00 uur.  


