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Bangkokdreef Utrecht 

Voortgang werkzaamheden  

De werkzaamheden aan de kopgevel en de entree van portiek 1 zijn in volle gang. 

Daarnaast zijn de rustunits inmiddels in gebruik en zijn de bouwketen geplaatst. Via 

het informatiebord in de portiek meldt de aannemer wekelijks welke werkzaamheden 

ze in die week uitvoeren. Heeft u daarover vragen? Neemt u dan contact op met onze 

bewonersbegeleiders of de woonconsulent van Nijhuis.  

 

Warme opname portiek 1 (nr. 1 t/m 57) 

In december starten we met de ‘warme opnames’ in portiek 1. Hiervoor maken we van 

tevoren een afspraak met u. De woonconsulent van Nijhuis en de bewonersbegeleider 

van Portaal voeren de opname uit. 

Tijdens de warme opname nemen we nogmaals met u door:  

 wat we gaan doen en wanneer 

 wat dit voor u betekent en wat we van u vragen als voorbereiding 

 met welke bijzonderheden we in uw woning rekening moeten houden  

 waar we in uw persoonlijke situatie rekening mee moeten houden. 

De gemaakte afspraken leggen we vast.  

 

Keuzegesprek portiek 1 (nr. 1 t/m 57) 

Tijdens de warme opname maken we een afspraak met u oor het uitkiezen van 

kleuren, tegels en dergelijke. Voorafgaand aan het keuzegesprek ontvangt u informatie 

over de mogelijkheden en een optielijst. De keuzegesprekken voor portiek 1 zijn in 

januari 2018.  
 

Vervangen kozijnen inspiratiewoningen (Bangkokdreef 1 en 13)  

Vanaf eind november vervangen we de kozijnen van de inspiratiewoningen. Aanwezig 

asbest wordt daarbij door een gespecialiseerd bedrijf weggehaald. Deze 

werkzaamheden duren in totaal 2 weken.  

 

1rgielabel.nl 

Inmiddels heeft 1Rgielabel.nl in een groot 

aantal woningen een opname van het 

energielabel uitgevoerd. Het is noodzakelijk 

dat alle woningen opgenomen worden. 

Is er bij u nog geen opname geweest?  

Dan neemt Daan van der Oever contact met u op om alsnog een afspraak te maken.  

Tijdens de opname worden er enkele foto’s gemaakt van de kozijnen, radiatoren, 

installaties, vloeren en eventueel van het dak. Per woning duurt de opname ongeveer 

15 minuten.  
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Colofon 

Deze nieuwsbrief is een 

uitgave van Portaal Utrecht. 

Deze nieuwsbrief wordt 

verspreid onder de 

bewoners van 

Bangkokdreef. 
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Spreekuur  

Heeft u vragen en/of opmerkingen over 

deze nieuwsbrief, de planning of 

werkzaamheden? Maakt u zich zorgen 

over de gevolgen van de 

werkzaamheden? Neemt u 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 

aan de Bangkokdreef 67. U kunt daar zonder afspraak binnen lopen.  
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