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Verslag overleg BWC Bangkokdreef 

 

Datum: 17 juni 2017 

Plaats: Bangkokdreef 1 

Tijd: 14.30 uur   

 

1. Opening  

- Via de huurdersraad is de bewonerscommissie benadert door dhr. Paulus Jansen 

(wethouder) over de status van het project Bangkokdreef. Vanuit de bewonerscommissie is 

de wethouder uitgenodigd, indien gewenst, om voor meer informatie aan te schuiven bij een 

overleg met de bewonerscommissie.  

 

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

- De huisbezoeken zijn in volle gang. Een groot deel van de bewoners heeft een huisbezoek 

gehad. Volgende week zijn de laatste gesprekken, waarna eind van de week de 

draagvlakmeting verspreid wordt.  

- Een aantal bewoners heeft het spreekuur bezocht met een aantal (persoonlijke) vragen.  

 

3. Verslag 9-6-2017 

- het verslag van 9 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:   

 

- Delen 1e concept veel gestelde vragenlijst: de bewonerscommissie heeft deze 

ontvangen. Een aantal punten is nog doorgesproken en/of aangepast. Op basis van vragen 

die tijdens de laatste huisbezoeken nog gesteld worden, vult Portaal de lijst toe en maakt 

deze definitief. Dinsdag 20 juni wordt de veelgestelde vragenlijst verstuurd naar alle  

bewoners. Persoonlijke vragen die gesteld zijn tijdens de huisbezoeken, worden met een 

antwoord opgenomen in de gespreksverslagen, die bewoners ontvangen.  

 

- Aankondiging bezoek St.-Maartendreef: bewoners hebben een nieuwsbrief ontvangen, 

met de informatie over het bezoek en de gegevens om zich aan te melden. Daarnaast hing 

de uitnodiging in de postvakken en de liften. Ca. 7 bewoners hebben aangegeven een bezoek 

te willen brengen.  

 

- Bespreken ontwerp balkon in projectteam en met architect: gezien de vele verzoeken 

van bewoners om helder glas te plaatsen in de balkonhekken (om het uitzicht op het park te 

behouden), hebben wij dit punt opnieuw besproken binnen het projectteam en met de 

architect. Om op het verzoek van een groot aantal bewoners in te gaan, hebben wij het plan 

hierop aangepast. Dat wil zeggen dat er een balkonhek komt met helder glas in plaats van 

matglas. Voorafgaand aan de draagvlakmeting stelling wij bewoners op de hoogte van deze 

wijziging. 
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4. Bewonerscommunicatie 

- Over mijn huis: 12% van de bewoners heeft zich inmiddels aangemeld voor de app. Met 

‘Over mijn huis’ is afgesproken dat bewoners die zich tot nu toe nog niet aangemeld hebben, 

ook nog een uitnodiging per e-mail ontvangen. Portaal checkt bij ‘Over mijn huis’ of 

bewoners deze ontvangen hebben.  

- Veel gestelde vragen: zie hierboven. Bewoners ontvangen volgende week de veelgestelde 

vragenlijst.  

- Extra gesprek: aangezien het plannen van een bijeenkomst voorafgaand aan de draagvlak 

niet lijkt te lukken, nodigen wij degenen uit op het spreekuur, waar wij hun eventuele vragen 

alsnog kunnen beantwoorden. Indien gewenst zorgen wij dat een collega van Portaal 

aanwezig is om te vertalen.  

- Huisbezoeken: De meeste huisbezoeken hebben plaatsgevonden. Volgende week zijn de 

laatste huisbezoeken gepland.  

 

5. Optielijst:  

Er is een optielijst gemaakt, met keuzes die bewoners kunnen maken, tegen een eenmalige 

bijbetaling. Bij de opties staat de meerprijs vermeld, dit is inclusief de arbeidskosten van het 

aanbrengen van de extra optie. Deze optielijst zit als bijlage bij het verslag en nemen we op 

in de app ‘Over mijn huis’. Op het moment dat we het plan daadwerkelijk gaan uitvoeren, 

ontvangen bewoners voorafgaand aan het keuzegesprek de optielijst.  

 

Vanuit een bewoner is nog de vraag gesteld of het mogelijk is om te kiezen voor een bredere 

vensterbank als optie (standaard is 20 cm breed). Portaal legt deze vraag voor binnen het 

projectteam.  

 

6. Draagvlakmeting:  

Op vrijdag 23 juni a.s. ontvangen de bewoners het draagvlakformulier. Portaal stuurt het concept 

draagvlakformulier aan de bewonerscommissie. Deze worden persoonlijk overhandigd of door Het 

Vierde Huis in de brievenbus van bewoners gestopt. Einddatum van de draagvlakmeting is 13 juli. 

In de tussen gelegen periode zijn er vanuit Het Vierde Huis diverse ‘narooiacties’, dat wil zeggen 

dat zij bewoners die het formulier nog niet terug gestuurd hebben actief zullen benaderen. In de 

week van 17 juli stelt Het Vierde Huis Portaal op de hoogte van de uitslag van de draagvlakmeting. 

Aansluitend informeert Portaal de bewoners per brief over de uitslag.  

 

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 

Definitief maken veel gestelde vragenlijst en verspreiden onder 

de bewoners voorafgaand aan de draagvlakmeting.  

Portaal Uiterlijk 19 juni versturen aan 

bewoners.  

Bewoners op de hoogte stellen van wijziging op het plan: helder 
glas in balkonhek 

Portaal Als oplegger meesturen met 
de veelgestelde vragenlijst 

Optielijst delen met BWC Portaal Zie als bijlage bij dit verslag 

Voorleggen mogelijkheid voor bredere vensterbank als optie 
binnen projectteam 

Portaal Meenemen in veelgestelde 
vragenlijst.  

Concept draagvlakformulier delen met BWC Portaal 12 juni 

Verspreiden draagvlakformulier Het 4e Huis 23 juni 
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