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Verslag overleg BWC Bangkokdreef 

 

Datum: 3 november 2017 

Plaats: Bangkokdreef 67 

Tijd: 12.30 uur   

 

1. Opening  

- Er zijn geen mededelingen vooraf.  

 

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

De voorbereidingen zijn begonnen, rijplaten worden neergelegd, etc. Het spreekuur is 
wekelijk. Hier wordt relatief weinig gebruik van gemaakt. Wel spreken de bewoners-

begeleiders veel bewoners op straat en zijn er individuele huisbezoeken (op verzoek van de 
bewoners). Er zijn geen bewoners waar tot nu toe geen contact mee is geweest. Een aantal 

bewoners heeft bezwaar gemaakt op basis van de uitslag draagvlakmeting. Deze juridische 

trajecten lopen. De bewonerscommissie spreekt bewoners op straat aan. Zij horen met name 
geluiden van bewoners die blij zijn dat de renovatie start. En enkele bewoners die zich wel 

afvragen wat de impact zal zijn van de renovatie (geluid, werkzaamheden, etc.) en enkele 
bewoners die zich zorgen maken op basis van persoonlijke omstandigheden. Deze bewoners 

kunnen verwezen worden naar het spreekuur of rechtstreeks contact opnemen met de 
bewonersbegeleiders.  

 

3. Verslag 13-10-2017 

De acties die in het verslag van 13 oktober stonden zijn afgerond. Verder zijn er geen 
opmerkingen op het verslag en stellen we het vast. Het verslag plaatsen we op de website 
van Portaal en in ‘over mijn huis’.  

 

4. Wij 3.0  

Zoals vermeld in het Sociaal Plan bieden wij bewoners die dat nodig hebben hulp bij het 

treffen van de voorbereidingen van de renovatie in de woning en bij het leeghalen van de 
berging. Portaal schakelt Wij 3.0 in voor het leveren van hulp. Per huishouden inventariseren 

we precies wat de gewenste hulp is, op basis van maatwerk.  

 

5. Warme opnames  

Op korte termijn gaan we langs bij alle bewoners voor een warme opname. De 
woonconsulent van de aannemer en een bewonersbegeleider van Portaal lopen alles 

nogmaals door met de bewoners en nemen specifieke zaken op (technisch en sociaal). 
Gemaakte afspraken leggen we vast. Tijdens de warme opname maakt de woonconsulent van 

Nijhuis ook direct een afspraak voor een keuzegesprek. Tijdens het keuzegesprek maken 

bewoners wat betreft o.a. kleur tegelwerk. Bewoners die in aanmerking komen voor 
vervangen keuken maken tijdens dit gesprek hun keuze wat betreft keukenblad, 

keukenkastjes, handgrepen. Bewoners die kiezen voor een bepaalde (luxe) optie kunnen dit 
ook aangeven tijdens het keuzegesprek. Voorafgaand aan het gesprek ontvangen bewoners 

de keuzebrochures/(optie)lijsten. De eerste warme opnames (portiek 1) vinden plaats in 
december van dit jaar (week 50/51). De keuzegesprekken voor portiek 1 volgen vanaf 

begin/half januari. De woonconsulent van Nijhuis maakt persoonlijk afspraken met bewoners 

voor de warme opname en het keuzegesprek. In de volgende nieuwsbrief kondigen we de 
warme opnames in portiek 1 aan.  
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6. Communicatie  

- nieuwsbrief: in de volgende nieuwsbrief kondigen we de warme opnames aan. Portaal 
stuurt de nieuwsbrief in concept aan de bewonerscommissie.  

 

7. Wat verder ter tafel komt 

- detaillering kozijnen trappenhuis: vraag is wat er met de kozijnen in de portieken gaat 
gebeuren. Terugkoppeling hiervan volgt tijdens het volgend overleg.  

  

 

 

 

Wat Wie Wanneer 

Nieuwsbrief opstellen, met aankondiging warme 
opname, in concept naar BC en aansluitend 
versturen naar alle bewoners 

Portaal Eind november 

Ophalen informatie over detaillering kozijnen 
trappenhuis 

Portaal Terugkoppeling tijdens 
volgend overleg 


