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Bangkokdreef Utrecht 

Planning renovatie  

Op dit moment bereiden we samen met de aannemer de werkzaamheden voor en 

hebben we een voorlopige planning gemaakt. Begin november starten we met de 

werkzaamheden aan de kopgevels (zijkanten van de flat) en de entrees. We starten 

met de kopgevel en entree van portiek 1, huisnummers 1 t/m 59. Aansluitend voeren 

we de werkzaamheden uit in portiek 2, 3 en tot slot 4. De werkzaamheden aan de 

kopgevel van portiek 4 starten begin 2018.  

 

 
Per kopgevel duren de werkzaamheden in totaal ongeveer 12 weken. Voor de entrees 

is dat ongeveer 8 weken per portiek.  

 

De werkzaamheden aan de gevels van de woningen en de liftrenovatie starten vanaf 

februari 2018. En de werkzaamheden in de woningen en bergingen starten vanaf eind 

april 2018. In beide gevallen starten we in portiek 1.   

 

Voordat de werkzaamheden in- en aan de woningen plaatsvinden, komen we bij alle 

bewoners langs voor de zogenaamde ‘warme opname’. Dan nemen we de 

werkzaamheden en planning met u door en schrijven we op waar we in uw geval 

rekening mee moeten houden.  

 

De planning is onder voorbehoud afgifte omgevingsvergunning. 

227 229 231 169 171 173 111 113 115 53 55 57

221 223 225 163 165 167 105 107 109 47 49 51

215 217 219 157 159 161 99 101 103 41 43 45

209 211 213 151 153 155 93 95 97 35 37 39

203 205 207 145 147 149 87 89 91 29 31 33

197 199 201 139 141 143 81 83 85 23 25 27

191 193 195 133 135 137 75 77 79 17 19 21

185 187 189 127 129 131 69 71 73 11 13 15

179 181 183 121 123 125 63 65 67 5 7 9

175 entree 177 117 entree 119 59 entree 61 1 entree 3

PORTIEK 4:

NR. 175 t/m 231

PORTIEK 3:

NR. 117 t/m 173

PORTIEK 2:

NR. 59 t/m 115

PORTIEK 1:

NR. 1 t/m 59
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bangkokdreef@portaal.nl 

06 – 23 89 39 54  

Spreekuur 

Vrijdag van 10.00 – 12.00 u 

Bangkokdreef 1 

Colofon 

Deze nieuwsbrief is een 

uitgave van Portaal Utrecht. 

Deze nieuwsbrief wordt 

verspreid onder de 

bewoners van 

Bangkokdreef. 
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Kopgevels 

We slopen de oude buitengevel, brengen isolatiemateriaal aan en metselen 

vervolgens een nieuwe buitengevel. Het slopen van de gevel en met name het 

bevestigen van het isolatiemateriaal (via boren) geeft geluidsoverlast. Met name in de 

woningen die grenzen aan de kopgevels. Daarom gaan onze bewonersbegeleiders op 

korte termijn ook met deze bewoners in gesprek om hen goed voor te bereiden. 

Tijdens de werkzaamheden aan de kopgevels, zijn er huiskamer/rustunits 

beschikbaar, waar bewoners overdag kunen verblijven.  

 

Entrees  

Vanaf november slopen we de entree van portiek 1 en de hellingbaan tussen portiek 

1 en 2. Daarna brengen we een tijdelijke entree aan. Tijdens de werkzaamheden aan 

de entree, zijn de woningen gedurende ongeveer 6 weken bereikbaar via de 

naastgelegen portiek. Dit via de doorgang op de 7de verdieping, of via de 

bergingsgangen (welke we doorbreken tussen de portieken). De postvakken en 

intercom verplaatsen we ook tijdelijk naar de naastgelegen portiek.  

 

Bewonersbegeleiders 

Hebt u vragen/opmerkingen over 

deze nieuwsbrief, de planning of 

werkzaamheden?  Maakt u zich 

zorgen over de gevolgen van de 

werkzaamheden (geluid, 

bereikbaarheid en voorbereidingen)? 

Neem dan contact op met onze 

bewonersbegeleiders. U kunt rechtstreeks bellen naar 06 – 23 89 39 54 (tijdens 

kantooruren), mailen naar: bangkokdreef@portaal.nl. Of u bent van harte welkom op 

het spreekuur: iedere vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur Bangkokdreef 1. U kunt daar 

zonder afspraak binnen lopen.  

 

Woonduur omgezet in inschrijftijd  

Uw woonduur is via WoningNet omgezet in inschrijftijd. Dit ziet u niet in de 

inschrijving zelf, maar bewoners met een langere woonduur dan inschrijftijd zouden 

dit moeten merken als ze op woningen reageren. Bewoners die willen verhuizen, 

maar nu nog niet ingeschreven staan, kunnen dat zelf via WoningNet doen. Geeft u 

dit dan door aan de bewonersbegeleiders. Zij kunnen dan controleren of uw 

instellingen bij WoningNet goed staan.   

 

1rgielabel.nl 

Door de renovatie wordt uw woning energiezuiniger. Het energielabel stijgt. Om dit te 

meten heeft 1rgielabel.nl de opdracht gekregen om vóór én na de renovatie een 

opname te doen. Eind oktober starten ze hiermee in de kopgevelwoningen. 

1rgielabel.nl neemt contact met u op, voor het maken van een afspraak.   

mailto:bangkokdreef@portaal.nl

