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Verslag overleg BWC Bangkokdreef 

 

Datum: 15 september 2017 

Plaats: Bangkokdreef 1 

Tijd: 10.30 uur   

 

1. Opening  

- Er zijn geen mededelingen vooraf.  

 

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

Bewoners hebben de brief over behaald draagvlak ontvangen. Veel bewoners zijn blij dat er 

nu eindelijk wat gaat gebeuren. Sommige bewoners hebben nog vragen en zijn met name 
benieuwd naar de planning. Met een aantal bewoners die zich vanwege de persoonlijke 
situatie zorgen maakt over de werkzaamheden, gaat Portaal nu al in gesprek. Mochten de 
leden van de bewonerscommissie bewoners spreken die zich zorgen maken, of nog vragen 
hebben, verzoeken wij hen deze bewoners door te sturen naar het spreekuur, of contact op 
te laten nemen met onze bewonersbegeleider.  

 

3. Woonduur 

Portaal heeft via WoningNet de woonduur om laten zetten in inschrijftijd. Dit is echter niet 

zichtbaar voor bewoners in de inschrijving zelf, maar bewoners met een langere woonduur 
dan inschrijftijd zouden dit moeten merken op het moment dat ze op woningen reageren. 
Bewoners die willen verhuizen, maar nu nog niet ingeschreven staan, kunnen dat zelf via 

WoningNet doen. Het is handig dat bewoners aan de bewonersbegeleider doorgeven als zij 
zich vanaf nu inschrijven, zodat wij kunnen checken of in deze gevallen de instellingen goed 

staan. En dat voor hen ook geldt woonduur = inschrijftijd.  

 

3. Planning werkzaamheden (in grote lijnen) 

 

De voorlopige planning ziet er als volgt uit:  

 

Nov Dec Jan Feb Maart April Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Maart

Kopgevels (2 stuks)

Entree (4 portieken)

Bergingen (116 woningen)

Liftrenovatie (4 portieken)

Gevelwerkzaamheden (116 woningen)

Binnenrenovatie (116 woningen)

Afwerking entree (4 portieken) 

2017 2018 2019

 

Vanaf eind oktober/begin november starten we met de (voorbereidende) werkzaamheden 

aan het gebouw, de entree, bergingen en lift. De werkzaamheden aan en in de woningen 
starten vanaf februari 2018. De komende periode maken we per woning een detailplanning, 
zodat u precies weet wanneer we bij u komen. Deze planning ontvangen bewoners zo 
spoedig mogelijk, maar uiterlijk 6 weken van tevoren. Daarnaast maken we nog een afspraak 
met alle bewoners voor de ‘warme opname’ en keuzegesprekken.   Let wel: tijdens de kerst 

(22 december t/m 8 januari) en bouwvak 2018 wordt er niet gewerkt. De planning is nog 
onder voorbehoud van o.a.: afgifte omgevings/kapvergunning 
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4. Impact van werkzaamheden kopgevels, entree en bergingen  

 

Kopgevels: de huidige buitengevels aan de korte zijden van het gebouw worden gesloopt. 

Op de bestaande binnengevel komt nieuwe isolatie en komt er nieuw metselwerk. Per 
kopgevel zijn we ongeveer 13 weken bezig. Door de kerstvakantie wordt deze periode 2 
weken langer:   

1 week 1 week

sloopwerk stucwerk 

en kopgevel

steiger 

plaatsen

aanbrengen isolatie (verankeren) 

en metselwerk

steiger 

weghalen

3 weken 8 weken  

Met name in de kopgevelwoningen is er geluidsoverlast. Tijdens het sloopwerk (eerste 3 
weken) is er sprake van matige geluidsoverlast. Tijdens het aanbrengen van de isolatie is er 

sprake van stevige geluidsoverlast bij het bevestigen (verankeren) van het isolatiemateriaal. 
Dit wordt geboord.  

 

In overleg met de aannemer bekijken we in hoeverre dit geluid tijdens het aanbrengen van 
het isolatiemateriaal zoveel mogelijk op bepaalde momenten plaats kan vinden, zodat 

bewoners in de kopgevelwoningen zich hierop kunnen voorbereiden, bijvoorbeeld: op één 
vaste dag in de week (niet op woensdag/vrijdag), of alles in 1x vooruit boren gedurende een 
aantal aansluitende dagen (ca. 5 dagen). Daarnaast onderzoeken we nog of we de kopgevels 
allebei tegelijkertijd aanpakken, of na elkaar. E.e.a. hangt ook af vanaf het startmoment, 
wat weer bepaald wordt door afgifte omgevings/kapvergunning.  

 

Tijdens de werkzaamheden aan de kopgevels zijn er rustunits/woonkamerunits overdag 

beschikbaar, waar bewoners zich terug kunnen trekken, indien gewenst.  

 

Entree:  

De huidige entree en hellingsbaan wordt gesloopt en de voorbereidingen voor de nieuwe 

entree worden gemaakt (fundering, nieuwe ingangen naar de bergingen). De aannemer zorgt 
voor een tijdelijke voorziening (tijdelijke trap naar boven, trap naar beneden naar de 

bergingen met fietsgleuf). Nadat de werkzaamheden aan de gevels en woningen zijn 
afgerond, worden de tijdelijke entrees vervangen door een nieuwe entree. Tijdens het maken 
van de tijdelijke entree etc. zal vanaf de sloop van de huidige entree, tot afronding van de 
tijdelijke voorziening zijn de woningen van een bepaald portiek alleen bereikbaar via het 

naastgelegen portiek. En dit via de bergingen of via de 7de verdieping. Ook de postvakken en 
intercom worden tijdelijk verplaatst naar de naastgelegen portiek. Vallen de werkzaamheden 
van een bepaalde portiek tijdens de kerst/bouwvakvakantie, dan duurt dit langer. Portaal 
onderzoekt nog wat dit betekent voor de ‘mindervalide’ bewoners.  

 

Bergingen:  

Vanaf november starten we met het isoleren van de plafonds. We pakken dit steeds per 

halve portiek op (ca. 14-15 woningen tegelijkertijd). Er komen tijdelijke, afsluitbare 
opslagcontainers voor het gebouw. Bewoners hebben 1 week (+ een weekend) om de 
berging leeg te ruimen, aansluitend wordt er 1 week in de berging gewerkt en daarna hebben 
bewoners 1 week om de spullen vanuit de tijdelijke opslagcontainer weer in de eigen berging 
te plaatsen.  

 

Op korte termijn, bij definitieve planning, gaat Portaal in gesprek met de bewoners waarvan: 

- de berging wijzigt. Dit geldt voor bewoners van de woningen op de 7de verdieping (4 

bewoners) en bewoners waarvan de berging verdwijnt voor de nieuwe bergingsingangen (4 
bewoners) 

- de bergingen die als eerste op de planning staan en per november leeggeruimd moeten 

worden. Indien nodig biedt Portaal, conform Sociaal Plan hulp bij het leegruimen van de 
bergingen.   
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Portaal denkt nog na over een extra opruimactie, het plaatsen van containers op het moment 

dat bepaalde bergingen leeggeruimd moeten worden, en het maken van extra afspraken met 
de gemeente hierover.  

 

5. Gemeente  

- ontwerp openbare ruimte: De gemeente maakt een plan voor de inrichting van de 

openbare ruimte, voor als Portaal de werkzaamheden afrond. Portaal houdt de 
bewoners(commissie) op de hoogte over het verloop van dit proces.  

- hergebruik hekken: de gemeente staat open voor het goede idee van een aantal 

bewoners om de hekken te hergebruiken bij het hondenuitlaatveldje een stukje verder op in 
het park (met uitzondering van het gedeelte van de heg). De gemeente meet het aantal m2 
van het hekwerk op en onderzoekt de manier van bevestiging om te onderzoeken of 

hergebruik mogelijk is.  

- hergebruik beplanting: ten behoeve van de renovatie worden de hellingsbanen 

verwijderd. De planten verdwijnen hierdoor ook. De gemeente onderzoekt in hoeverre de 

planten hergebruik kunnen worden voor de inrichting van de openbare ruimte bij WC De 
Klop. Mocht dit geen optie zijn, gaan we op zoek naar een alternatief.  

 

6. Communicatie  

- nieuwsbrief: bewoners willen weten wat er wanneer gaat gebeuren. Zodra de planning 
definitief is informeren we de bewoners in de nieuwsbrief over de planning van de 

(voorbereidende) werkzaamheden aan de kopgevels, entree en bergingen.  

De nieuwsbrief gaat in concept naar de BC en verwachten we de laatste week 

september/eerste week oktober te kunnen verspreiden onder alle bewoners.  

 

7. Wat verder ter tafel komt 

- moestuin: Ook (gebruikers) van de moestuin willen graag op de hoogte gesteld worden 

van de planning, zodat zij rekening kunnen houden met stof, etc.  

- informeren omwonenden en belanghebbenden: de bewonersbegeleider informeert ook 

de omwonenden en belanghebbenden: zorgcentrum, school, winkeliers, etc. over de planning 

en werkzaamheden.   

- hok en informatiekastjes BC: Portaal komt t.z.t. met een alternatief voorstel voor het 

hok wat nu in gebruik is bij de BC en verzoekt de aannemer om de informatiekastjes tijdens 
de renovatie te verwijderen, tijdelijk op te slaan en na de renovatie weer op te hangen.  

- uitnodigen uitvoerend team aannemer + architect: Portaal nodigt hen voor 1 van de 
eerstvolgende overleggen met de BC uit ter kennismaking en voor een nadere toelichting op 

de aanpak.   

 

Wat Wie Wanneer 

Definitief maken planning (voorbereidende) 

werkzaamheden kopgevels, entree en bergingen 

Portaal/aannemer Uiterlijk 29 september 

Nieuwsbrief maken, met daarin: ‘planning 

(voorbereidende werkzaamheden), woonduur, 
voorbereidingen leegruimen berging, etc.  

Portaal Uiterlijk 29 september  

voorleggen in concept 
bij BWC; uiterlijk 4 
oktober versturen  

Bewoners benaderen, waarvan de bergingen als 

eerste aangepakt worden, de bergingen 
verdwijnen, bewoners die zich zorgen maken, die 
vragen hebben gesteld, etc.  

Portaal 

(bewonersbegeleiders) 

Met betrekking tot de 

bergingen, ruim 
voordat de beringen 
leeg moeten zijn. 
Overige is een continu-
proces  

Omwonenden en belanghebbenden informeren Portaal 

(bewonersbegeleiders) 

Uiterlijk half oktober 

Uitnodigen uitvoerend team aannemer + architect Portaal T.b.v. overleg eind 
oktober 


