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Verslag overleg BWC Bangkokdreef 

 

Datum: 9 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 vragen over het plan, deze kunnen nagenoeg allen beantwoord worden 

tijdens de huisbezoeken en ook is er een aantal bewoners op het spreekuur geweest. Het 
leeft echt in het complex, maar op dit moment zijn er geen nieuwe geluiden.  

 

3. Verslag 2-6-2017 

- het verslag van 2 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 een acties:   
 

- Excursie St.-Maartendreef:  

Op zaterdag 17 juni is er een mogelijkheid voor bewoners om een bezoek te brengen aan de 

St.-Maartendreef, zodat zij een beter beeld krijgen van de nieuwe kozijnen, nieuwe entree, 

met nieuwe lift tot aan de begane grond, de bergingsingangen en de verbindingsgang op de 

7de verdieping. Let wel: Het project St.-Maartendreef is nagenoeg afgerond. Er zijn veel 

overeenkomsten met het project Bangkokdreef. Ieder project is wel weer anders, dus er zijn 

ook verschillen. Deze lichten we toe tijdens het bezoek.   

 

In de nieuwsbrief en met een uitnodiging in de postvakken en de liften kondigen wij het 

bezoek aan de St.-Maartendreef aan. Bewoners kunnen zich aanmelden via de e-mail: 

bangkokdreef@portaal.nl, of rechtstreeks telefonisch via de bewonersbegeleiders: 0318 -

898911  

 

4. 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.  

Het lijkt erop dat bewoners de link nog niet per email hebben ontvangen. Portaal checkt bij 

Over mijn Huis, of dit klopt en of de link alsnog verstuurd kan worden.  

- 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. Het eerste concept deelt Portaal met de 
bewonerscommissie. De komende periode vullen we de lijst aan met vragen die we vanuit de 
huisbezoeken krijgen en die van belang zijn voor alle bewoners.  

- 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. Er wordt nog een datum geprikt voor dit overleg.  
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- Huisbezoeken: Tot nu toe zijn er ca. 80 gesprekken met bewoners ingepland. Een aantal 
bewoners heeft aangegeven dat zij niet kunnen, onder andere vanwege vakantie, of andere 

redenen. Wij blijven proberen om ook met de overige bewoners een afspraak te maken voor 
een huisbezoek.  

- Nieuwsbrief: Ondanks dat er de afgelopen periode veel informatie gedeeld is met 

bewoners is het wel goed om weer een nieuwsbrief te versturen. Met daarin aandacht voor: 

 - verloop inloopbijeenkomsten 

 - aankondiging bezoek aan St.-Maartendreef 

 - geen urgentie en/of verhuiskostenvergoeding 

 - draagvlakmeting en wat als het niet doorgaat 

 - over mijn huis 

 - bewonersbegeleiding 

 

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 

Delen 1e concept veel gestelde vragenlijst met 

bewonerscommissie 

Portaal 9 juni 

Aankondiging bezoek aan St.-Maartendreef in Nieuwsbrief + 

uitnodiging in postvakken + lift 

Portaal 12 juni 

Concept nieuwsbrief delen met BWC en begin volgende week 
versturen 

Portaal  9 juni  

Bespreken ontwerp balkon in projectteam en met architect.   Portaal Terugkoppeling  


