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Bangkokdreef Utrecht 

Werkzaamheden kopgevel en entree 

Vanaf komende week 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 57. Bewoners in de eerste portiek zijn door de 

bewonersbegeleiders persoonlijk op de hoogte gesteld van de werkzaamheden en de 

gevolgen hiervan. Eind van het jaar starten we met de voorbereidende 

werkzaamheden aan de entree in portiek 2.  

 

Gedurende een aantal weken kunnen de bewoners van portiek 1 hun woning 

bereiken via portiek 2 (via de bergingsgang of via de overloop op de 7de verdieping). 

En de postvakken en intercoms van bewoners van portiek 1 worden tijdelijk verplaatst 

naar portiek 2. Voor de bewoners in portiek 2 kan er sprake zijn van geluidsoverlast 

en meer bewegingsverkeer. Heeft u hier vragen over, komt u dan naar het spreekuur 

of neem rechtstreeks contact op met de bewonersbegeleiders.  

 

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.  

 

Van donderdag 9 november tot en met woensdag 15 november voert Daan van der 

Oever namens 1Rgielabel.nl op werkdagen tussen 9.00 uur en 17.00 uur de opnames 

uit.  Hij gaat alle woningen langs. Bent u op dat moment niet thuis, dan neemt 

1rgielabel.nl op een later moment telefonisch contact met u op, voor het maken van 

een afspraak. 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 woningen.  
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Contact 

bangkokdreef@portaal.nl 

06 – 23 89 39 54  

Spreekuur 

Vrijdag van 10.00 – 12.00 u 

Bangkokdreef 67 

Colofon 

Deze nieuwsbrief is een 

uitgave van Portaal Utrecht. 

Deze nieuwsbrief wordt 

verspreid onder de 

bewoners van 

Bangkokdreef. 
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Over mijn huis 

Ook tijdens de werkzaamheden kunt u gebruik maken van de bewonersapp ‘Over 

mijn huis’. Hier vindt u alle voor u belangrijke informatie over het project. In het 

verleden heeft u per brief ontvangen met inloggegevens, om u aan te melden voor de 

app. Bewoners die dit nog niet gedaan hebben, kunnen dit alsnog doen. Heeft u de 

inlogcodes niet meer, of heeft u hulp nodig, meldt dit dan bij de 

bewonersbegeleiders, zodat zij u hierbij kunnen helpen.   

Spreekuur naar Bangkokdreef 67 

Tot half december 2017, werken onze 

bewonersbegeleiders vanuit 

Bangkokdreef 67. 

 

Heeft 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 67. U kunt daar zonder afspraak 

binnen lopen.  

 

Personen op de bouw 

Tijdens de werkzaamheden ziet u 

meerdere personen. Personen die 

aan het werk zijn dragen allemaal 

een hesje. Om het voor u helder te 

maken hebben deze hesjes 

verschillende kleuren, namelijk: 

- rode hesjes: bewonersbegeleiders van Portaal en de woonconsulent Nijhuis. 

Bij hen kunt u terecht met al uw vragen.  

- groene hesjes: dit zijn de uitvoerders van Nijhuis  

- grijze hesjes: andere medewerkers dragen een grijs hesje. Laat hen alstublieft 

ongestoord hun werk doen.  

- blauwe hesjes: indien er bezoekers op de bouwplaats aanwezig zijn, dragen 

zij een blauw hesje.  

 

Heeft u een vraag: over de werkzaamheden, uitvoering, planning, gevolgen voor u, 

etc.? Stel uw vraag dan aan één van de personen met een rood hesje. Of kom ook in 

dit geval langs op het spreekuur of neem contact op met onze bewonersbegeleiders.   
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