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Verslag overleg BWC Bangkokdreef 

 

Datum: 13 oktober 2017 

Plaats: Bangkokdreef 1 

Tijd: 11.00 uur   

 

1. Opening  

- Er zijn geen mededelingen vooraf.  

 

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

De bewonerscommissie hoort geluiden van bewoners dat ze het fijn vinden dat we gaan 
starten. Sommige bewoners beginnen het nu ook wel spannend te vinden omdat het nu zo 

dichtbij komt. Over het algemeen zijn er geen nieuwe vragen en geeft de 
bewonerscommissie aan dat het goed is om op korte termijn (met name de bewoners van de 

eerste 2 portieken) wat gedetailleerder te informaten over de voorbereidende 

werkzaamheden aan de kopgevels en entrees. Hier zijn de bewonersbegeleiders ook druk 
mee bezig. En zij hebben nagenoeg alle bewoners van de eerste portiek verder geinformeerd 

en een groot deel van het tweede portiek. Ook merken de bewonersbegeleiders dat bewoners 
hen steeds beter weten te vinden, via de mail, telefonisch of via het spreekuur.   

 

3. Verslag 15-9-2017 

In het verslag van 15-9 stond de volgende globale planning: 

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

 

Er heeft een wijziging plaatsgevonden in de planning van de aanpak van de bergingen. In 
eerste instantie wilden we de bergingen aanpakken op het moment dat er niet in de 

woningen gewerkt zou worden, om zo de voorbereidingen die de bewoner zelf moet treffen, 
al dan niet met hulp, zoveel mogelijk te spreiden. Bij nadere uitwerking kwam naar voren dat 

voor het vervangen van de standleidingen er in een groot aantal bergingen (ongeveer de 
helft) nogmaals leeg zou moeten zijn. Omdat dit niet wenselijk is dat een bewoner 2x de 

berging leegmaken, hebben we de aanpak van de bergingen naar achteren geschoven. En 

vindt ook plaats van mei tot decemer 2018 (in totaal voor alle bergingen).  

 

Verder zijn er geen opmerkingen op het verslag en stellen we het vast. Het verslag staat op 

de website van Portaal en in ‘over mijn huis’.  

 

4. Voorstellen uitvoeringsteam aannemer 

Tijdens het overleg stellen de projectleider, de hoofduitvoerder en de woonconsulent van 
Nijhuis zich verder voor aan de bewonerscommissie. Tijdens de inloopbijeenkomsten waren 

zij ook aanwezig en heeft er al een korte kennismaking plaatsgevonden.  
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5. Planning werkzaamheden (in detail) 

De aannemer licht de detailplanning verder toe aan de bewonerscommissie. We staan met 
name stil bij de voorbereidende werkzaamheden aan de kopgevels en entrees. Deze is ook in 

grote lijnen opgenomen in nieuwsbrief #12. In deze nieuwsbrief is direct ook de wijziging ten 

aanzien van de planning aanpak bergingen meegenomen (zie agendapunt 3). Portaal 
verzoekt Nijhuis om een ‘flyer’ te maken met daarop de verder uitgewerkte planning en 

gevolgen hiervan voor bewoners voor de werkzaamheden aan de kopgevel (portiek 1) en 
entree.  

 

6. Voorzieningen  

De aannemer verzorgt de rustunits en Portaal regelt logeerwoningen.  

De aannemer licht verder toe:  

- de rustunits worden geplaatst in het groen aan de achterzijde van de flat. De unit wordt 
niet gedeeld door verschillende huishoudens, maar door 1 huishouden tegelijkertijd. Deze 

units zijn beschikbaar vanaf de start van de werkzaamheden. 

- de douche/toiletvoorziening: er is voorzien van een douchevoorziening/toiletvoorziening bij 

het gebouw. Op basis van opmerkingen van bewoners, gaat Portaal samen met Nijhuis nog 
onderzoeken of optimaliseren mogelijk is, door eventueel 

douchevoorziening/toiletvoorzieningen te maken in de lege woningen in het complex zelf.  

- logeerwoningen: op basis van maatwerk is het mogelijk dat enkele bewoners gebruik 

kunnen maken van een logeerwoning. Op dit moment lopen er diverse maatwerkgesprekken. 
En op dit moment worden er logeerwoningen klaar gemaakt op de St.-Maartendreef, 

Ankaradreef en Nigerdreef.  

 

7. Bewonerscommunicatie  

- De bewoners in de 1ste portiek zijn op basis van een gedetailleerdere planning geinformeerd 
over de werkzaamheden aan kopgevel en entree en de gevolgen voor hen.  

- Bewoners in portiek 1 & 2 waarvan de berging verdwijnt zijn geinformeerd en zij hebben 
een tijdelijke berging toegewezen gekregen. Op het moment dat we in alle bergingen aan de 
slag gaan (tegelijktijd met de woningrenovatie) kunnen net als alle andere bewoners gebruik 

maken van een tijdelijke opslagcontainer. Daarna wijzen wij een definitieve berging toe, die 

vergelijkbaar is met de huidige berging.  

- Vanwege de aanpak entree is het van belang om te inventariseren welke bewoners 
mindervalide zijn. Deze inventarisatie in portiek 1 en 2 heeft plaatsgevonden.  

- Indien bewoners hebben aangegeven te willen verhuizen op basis van woonduur en daarbij 
hulp wensen, kunnen zij terecht bij de bewonersbegeleiders.  

- Via de app ‘Over mijn huis’ kunnen bewoners de nieuwsbrieven en overige informatie 
terugvinden en de persoonlijke brieven. Eerder dit jaar hebben bewoners een inlogcode 

ontvangen. Een groot aantal bewoners heeft echter nog niet ingelogd. In de komende 
nieuwsbrief brengen we dit nogmaals onder de aandacht. Zijn bewoners de inlogcodes kwijt, 

of wensen zij hulp, kunnen zij hiervoor terecht bij de bewonersbegeleiders.  

 

6. Communicatie  

- nieuwsbrief: bewoners willen weten wat er wanneer gaat gebeuren. In de komende 
nieuwsbrief stellen we alle bewoners ook op de hoogte van wat er de komende periode gaat 

gebeuren. De nieuwsbrief gaat in concept naar de BC en verwachten we de laatste week 
oktober / begin november te kunnen verspreiden onder alle bewoners.  
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7. Wat verder ter tafel komt 

- informeren omwonenden: Het is van belang dat ook de omwonenden op de hoogte 
worden gesteld van de werkzaamheden, planning en gevolgen voor hen. Dit heeft Portaal ook 

gedaan. Er zijn gesprekken geweest met school, speeltuin, verzorgingstehuis en wij zullen 

een korte brief opstellen om de omwonenden ook op de hoogte te stellen.  

- zwevende vloeren: eerder is ook al gemeld dat er in bepaalde woningen een zwevende 
vloer is. Nijhuis onderzoekt nu samen met VOC of dit gevolgen heeft voor de werkzaamheden 

en hoe hier mee om te gaan. Terugkoppeling hierover volgt nog.  

- slot op de bergingdeur (tussendeur vanaf de trap). Bewoners hebben gemeld bij 
Portaal VOC dat het slot kapot is. Dit is nog steeds niet opgepakt (loopt al enkele maanden). 
Portaal gaat intern na wat hier de laatste stand van zaken is.  

  

 

 

 

Wat Wie Wanneer 

Nijhuis verzoeken om flyer te maken in verband 
met voorbereidende werkzaamheden kopgevel 
(portiek 1) en entree  

Portaal/aannemer Flyer gereed 17 
oktober, is inmiddels 
ook persoonlijk 

overhandigd 

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 

Nieuwsbrief opstellen, in concept naar BC en 
aansluitend versturen naar alle bewoners 

Portaal Eind oktober/ begin 
november 

Terugkoppeling aan BC ivm zwevende vloeren Portaal/Nijhuis November 

Slot op de bergingsdeur, navraag stand van zaken Portaal Terugkoppeling zo 
spoedig mogelijk 


