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Verslag overleg BWC Bangkokdreef 

 

Datum: 21 april 2017 

Plaats: Bangkokdreef 1 

Tijd: 14.30 uur  

 

1. Opening  

– persoonlijke vragen bewaren we tot het einde, bij wat verder ter tafel komt. Voor 

persoonlijke vragen/zorgen vanuit overige bewoners kan verwezen worden naar de 

bewonersbegeleider van Portaal. Zaken die daaruit naar voren komen en belangrijk zijn voor 
alle bewoners, pakken we verder op in het overleg met de BWC.  

- Portaal plant nogmaals een bezoek aan de St.-Maartendreef, voor de BWC-leden, die op 13 

april niet aanwezig konden zijn.   

 

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

- Een aantal bewoners wil weten wat er tijdens het overleg met de BWC besproken wordt. 
Voor meer informatie kunnen de bewoners de verslagen lezen op de website van Portaal: 

https://www.portaal.nl/projecten/bangkokdreef-utrecht/. Dit staat ook in de nieuwsbrief 

 

3. Verslag 14-4-2017 

- Er zijn verder geen opmerkingen op het verslag. We stellen het verslag vast. 

In het verslag stonden nog een aantal acties. Zie hierbij de terugkoppeling  

 

Navraag rondom opruimactie  

Antwoord: Vanuit de regio (beheerders Portaal) is er samen met de gemeente op 17 mei a.s. een 

opruimactie gepland, van 16.00 tot 19.00 uur. Er komt een container voor het gebouw waarin bewoners 
(eventueel met hulp) hun grof vuil in kwijt kunnen. Meer informatie hierover krijgen bewoners via een 
flyer vanuit de beheerders. In de nieuwsbrief vermelden we het ook. Tegelijkertijd stelt Portaal 
bewoners in de gelegenheid om vragen te stellen, of opmerkingen te maken. Meer informatie hierover 
volgt.  

 

Navraag rondom braakliggend terrein 

De BWC geeft aan dat wellicht het braakliggende terrein aan de Gangesdreef, parkeerplaats bij het 
verzorgingstehuis gebruikt kan worden voor een deel van de bouwplaatsinrichting. Portaal onderzoekt 
de mogelijkheden.   

 

Keuze- optieformulier 

Het keuze- en optieformulier bespreken we het volgend overleg.  

 

4. Uitgangspunten en stand van zaken plan  

 

- Bouwterrein: De aannemer is op dit moment gestart met een plan voor de 

bouwplaatsinrichting. Om de werkzaamheden aan de achterkant van het gebouw uit te 
kunnen voeren, moeten waarschijnlijk een aantal bomen gekapt worden/ struiken verwijderd 
worden. Portaal vraagt hoe de BWC hier in staat. De meningen zijn verdeeld: de bomen zijn 
wel erg mooi ook voor het uitzicht, dus liever niet kappen als het niet nodig is. Aan de 

andere kant, jammer, maar alleen als het niet anders kan. Het weghalen van de struiken 
vindt men minder erg. Door de lage struiken is er voor de lagere woningen geen overzicht en 
het verminderd het gevoel van veiligheid. De aannemer werkt het plan verder uit, waarna we 
het bespreken in het overleg met de BWC.  
 
 

https://www.portaal.nl/projecten/bangkokdreef-utrecht/
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- Duur en volgorde werkzaamheden in de woningen:  

 
De werkzaamheden zijn in grote lijnen verdeeld in werkzaamheden aan de schil (vervangen 
gevelkozijnen, aftimmeren gevelkozijnen, etc.) en de werkzaamheden in de woning 
(vervangen toilet (vervangen badkamer/toilet in de kleine woningen) vervangen verouderde 
badkamers en keukens, aanbrengen mechanische ventilatie en overige werkzaamhden). Deze 
werkzaamheden knippen we op. Dat wil zeggen dat eerst alle gevelkozijnen vervangen 

worden, in alle woningen. Op een later moment voeren we de rest van de werkzaamheden in 
de woningen uit.  
 
Werkzaamheden aan de buitenschil: Dit duurt in totaal ongeveer 5 werkdagen, inclusief de 
voorbereidingen (afdekken etc.). In grote lijnen: de ene dag wordt de gevelkozijn aan de ene 
kant van de woning vervangen, de andere dag aan de andere kant. Met andere woorden, het 
gebeurt nooit dat de gevels aan beide kanten van de woning open liggen. Daarna worden de 

gevelkozijnen in de woningen afgetimmerd. Voor het vervangen van de gevelkozijnen, komen 
we zowel in de keuken, woonkamer en slaapkamers. Voor het uitvoeren van de 

werkzaamheden is een meter werkruimte vanuit de kozijnen nodig. Dat betekent dat 
mogelijk spullen van de bewoner tijdelijk aan de kant gezet moeten worden. We proberen 
per ruimte de werkzaamheden zo snel mogelijk af te ronden, zodat de bewoner deze ruimte 
daarna weer vrij kan gebruiken.  
 

Werkzaamheden in de woning: Afhankelijk van wat de werkzaamheden in de woning zijn 
(wel/geen keuken en/of badkamervernieuwing), duurt de uitvoering van de werkzaamheden 
in de woning ongeveer 12-14 dagen in de grotere woningen en ongeveer 14 dagen in de 
kleinere woningen. Doordat de werkzaamheden aan de gevel eerder al gedaan zijn, hoeven 
we op een aantal kleine werkzaamheden na, niet meer in de slaapkamers te zijn. We streven 
erna om het aantal dagen dat u uw badkamer, toilet en/of keuken niet, of verminderd kan 

gebruiken, zo klein mogelijk te maken.  
 
Het plan van de duur en volgorde van de werkzaamheden werkt Portaal samen met de 
aannemer verder uit. Op het moment dat de uitvoering van de werkzaamheden bij voldoende 
draagvlak doorgaat, ontvangen bewoners voordat we gaan starten een zogenaamde 
uitvoeringskalender. Hierop kunnen bewoners per dag zien, wat we gaan doen, wat ze 

kunnen verwachten, welke voorbereidingen er bij komen kijken, wat de overlast is, etc. Deze 

uitvoeringskalender legt Portaal op een later moment, bij voorbereidingen uitvoering, in 
concept voor aan de BWC 
 
Totaal duurt de uitvoering van de werkzaamheden dus ongeveer 5 + 12 tot 14 werkdagen.  
 
- Woningen op de 7de verdieping:  
Bij een aantal woningen op de 7de verdieping willen we extra werkzaamheden uitvoeren. Het 

gaat om Bangkokdreef 35, 97, 151 en 213. De wand tussen de verbindingsgang en de 
woning vervangen we door een goede warmte- en geluidsisolerende wand. Van de berging in 
de woning maken we een slaapkamer. Er komt een nieuwe bergingsruimte waar nu de 
verbindingsgang is. Aanvullend: om de nieuwe bergingsingangen te maken, worden een 
aantal bergingen beneden in het gebouw lager. Aangezien de bewoners op de 7de verdieping 
een bergingsruimte op de verdieping krijgen, wil Portaal de bergingen van deze bewoners 

beneden in het gebouw ruilen, met de bergingen die vanwege de nieuwe bergingsingangen 
kleiner worden. Op dit moment brengt Portaal samen met de aannemer in kaart om welke 
bergingen het gaat. Op korte termijn plant Portaal een overleg met de bewoners van 

Bangkokdreef 35, 97, 151 en 213 om het plan verder te bespreken.  
 

8. Sociaal Plan  

Portaal maakt en mailt een eerste concept aan de BWC, om dit vervolgens verder met de 

BWC uit te werken. NB. Het complex kent veel grote gezinnen, dat is wel een punt om in het 
Sociaal Plan bij stil te staan.  
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9. Bewonerscommunicatie  

- Als pilot zet Portaal de app ‘Over mijn huis’ is. Op deze manier hebben bewoners digitaal 

alle informatie bij elkaar en kan Portaal gericht communiceren met de bewoners via 
mail/sms. Uiteraard blijven we via de nieuwsbrief en persoonlijk via de 
bewonersbegeleider communiceren.  

- BWC geeft aan dat er een contactkaart van de bewonersbegeleider komt in het postkastje 

in de portieken.  

 

10. Wat verder ter tafel komt   

- Op 5 mei haakt de architect aan bij het overleg om meer uitleg te geven over het 

ontwerp van het gebouw en de entree.  

- Het overleg van 28 april gaat niet door.  

 
 

Wat Wie Wanneer 

Tweede bezoek St.-Maartendreef plannen voor leden BWC die 13 

april niet aanwezig konden zijn.  

Portaal Indien mogelijk kunnen zij 5 

mei voorafgaand aan het 

overleg een bezoek brengen 

aan de St.-Maartendreef.  

Concept Sociaal Plan voorleggen aan BWC, voor verdere 

bespreking. BWC neemt het Sociaal Plan door.  

Portaal 1 mei: in concept naar BWC 

5 mei: BWC neemt het door 

en Sociaal Plan bespreken in 

het overleg 

Concept Bewonersboekje voorleggen aan BWC Portaal Nader te bepalen  

Concept Keuze- en optieformulier voorleggen aan BWC Portaal 5 mei: in concept naar BWC  

Onderzoeken mogelijkheden gebruik ‘huiskamer’ Rozendael Portaal/BWC Nader te bepalen 

Plan bouwplaatsinrichting voorleggen aan BWC. Aandacht voor 

mogelijkheden op parkeerterrein Gangesdreef bij 

verzorgingstehuis 

Portaal Nader te bepalen 

Concept uitvoeringskalender voorleggen aan BWC Portaal Bij voorbereidingen uitvoering 

Overleg plannen bewoners 7de verdieping Portaal Zo spoedig mogelijk 

Contactkaart van bewonersbegeleider in het postvakje van de 

portieken 

Portaal 5 mei 

Uitnodigen architect voor overleg van 5 mei Portaal 1 mei 

 


