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Verslag overleg BWC Bangkokdreef 

 

Datum: 22 december 2017 

Plaats: Bangkokdreef 67 

Tijd: 10.00 uur   

 

1. Opening  

- Telefonisch hebben de leden van de BWC en Portaal contact gehad over het voornemen van 

de BWC om een bewonersavond te organiseren. Deze bewonersavond was op vrijdag 15 
december. De bewonersavond vond plaats op Bangkokdreef nr. 1 waar inmiddels de nieuwe 

kozijnen geplaatst zijn. Ook konden bewoners een kijkje nemen in Bangkokdreef nr. 13.  

De BWC geeft aan dat ongeveer 40 personen geweest zijn. En dat er veel positieve reacties waren 

op de nieuwe kozijnen/ramen. Vragen die gesteld zijn heeft de BWC gedeeld met Portaal. Deze 
komen verderop in het verslag aan de orde. Er zijn ook een aantal persoonlijke vragen gesteld. 
Deze heeft Portaal doorgezet naar de bewonersbegeleiders, zodat de bewoners persoonlijk 
antwoord krijgen.  

Over het algemeen zijn de ervaringen met de werkzaamheden in de eerste portiek goed. Hoewel 
de bewoners van de kopwoningen wel aangeven dat zij op bepaalde momenten (behoorlijk) 
overlast hadden van het geluid. Het was fijn dat ze hier van tevoren over geinformeerd waren, 
zodat ze hier enigszins rekening mee konden houden. En de bewoners van de kopgevelwoningen 
zijn blij dat het nieuwe isolatiemateriaal aangebracht is, want toen de buitengevel verwijderd was, 
hebben zij wel kou ervaren.   

2. Verslag 3-11-2017 

De acties die nog openstonden: Ophalen informatie over detaillering kozijnen trappenhuis.  

Antwoord Portaal: ook de kozijnen in de trappenhuizen worden vervangen en voorzien van 

isolerend glas. De acties in het verslag van 3 november zijn afgerond. 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’.  

 

3. Vragen van bewoners?  

Tijdens de bewonersavond door de BWC zijn een aantal vragen door bewoners gesteld/ 

ervaringen gedeeld, waar we bij deze antwoord op geven.  

 De kou in de kopgevelwoningen is hierboven al genoemd. Om deze overlast voor de 

kopgevelwoningen in portiek 4 enigszins te beperken, stelt de aannemer elektrische 
kachels beschikbaar voor bewoners die dat wensen.  

 Het is lastiger om met de fiets naar buiten te gaan via de nieuwe tijdelijke entree. De 

opgang is glad en doordat de deur niet opengezet kan worden, in combinatie met de 
gladheid is het lastig om de fiets naar buiten te krijgen. Met name als het een zware fiets 
is. Tijdelijk is het dan ook handiger om via de andere portiek naar buiten te gaan. 

Daarnaast is het wenselijk om de dranger van de toegangsdeur naar de bergingen af te 
stellen, waardoor deze minder snel dichtvalt. En de vraag is of er wellicht een haakje kan 
komen op de buitendeur, zodat het naar buiten gaan met de fiets makkelijker is.  
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Antwoord Portaal: De aannemer heeft de dranger aangepast, waardoor de toegangsdeur 

minder snel dichtvalt. Er is anti-slipband aangebracht op de helling aan weerszijde van de 
trap, om de gladheid te beperken. Deze aanpassingen heeft de aannemer met een 
bewoner met fiets getest en het is nu makkelijker om met de fiets naar buiten te gaan. 

De aannemer bespreekt nog met de bewonerscommissie of het nog wenselijk is om een 
haakje op de buitendeur te plaatsen en bespreekt met de uitvoerder of dit mogelijk is.  

 Bewoners hebben aangegeven dat: zij de naad/opening tussen de vensterbank en het 

kozijn aan de achterzijde/balkonzijde van de woning en de steun niet mooi vinden. En dat 
de radiator in de woonkamer buiten de vensterbank uit steekt en graag bredere 
vensterbanken willen. Portaal bespreekt dit verder met de aannemer en komt zo spoedig 
mogelijk met een antwoord.  

 Is het mogelijk om de kruk/klink van het ‘halve’ raamkozijn in de keuken van de 

woningen op de eerste verdieping er, net als in de andere woningen, uit te halen?  Zodat 

het middelste draai/kiepraam ook volledig opengezet kan worden.   

Ook dit bespreekt Portaal met de aannemer en komt zo spoedig mogelijk met een 

antwoord.  

 Vraag is of er ook geluidsisolatie om de buizen komt in de koof achter het toilet?  

Antwoord Portaal: Er komt een nieuwe standleiding, die standaard geluidsarm / 

geluidsisolerend is.  

 Vraag is of er ook wat gebeurt aan de fonteintjes in de slaapkamer in de kleine?  

Antwoord Portaal: Nee, dit zit niet in het plan.  

 Opmerking/vraag van bewoner is of de asbestsanering op juiste wijze plaatsvind en hoe 

het zit met de vluchtroute bij brand bij het saneren van asbest op de 7de etage.  

Antwoord Portaal: Bij wet is Portaal/de aannemer verplicht om de asbestsanering uit te 

voeren conform alle wettelijke vereisten, waardoor er geen gezondheidsrisico’s ontstaan 
voor bewoners / werknemers. Er vinden voorafgaand onderzoeken plaats om te bepalen, 
welke asbestbronnen er aanwezig zijn en welke eisen er gesteld worden bij de sanering 
van asbest in de Bangkokdreef. Daarnaast is Portaal/de aannemer verantwoordelijk voor 

bereikbaar houden van vluchtroutes. In dit kader is er een veiligheidsplan opgesteld, wat 
onder andere ook getoetst is/wordt bij de brandweer.  

 

4. Overleg gemeente openbare ruimte  

De inrichting van de ruimte rondom het gebouw doet de gemeente. De gemeente is bezig 

met een plan voor de openbare ruimte verder uit te werken. Op een later moment neemt de 
gemeente contact op met bewoners om het plan te bespreken.  

 

5. Communicatie  

- nieuwsbrief december: naast de voortgang werkzaamheden en terugblik bewonersavond 

BWC is het goed om te melden wie bewoners kunnen bereiken in geval van calamiteiten 
tijdens de kerstvakantie, wanneer de aannemer niet aanwezig is.  

- nieuwsbrief begin 2018: zodra Portaal alle antwoorden op de door bewoners gestelde 

vragen tijdens de bewonersavond heeft, neemt Portaal deze op in de nieuwsbrief.  

 

6. Wat verder ter tafel komt 

- Centrum voor Woononderzoek: bewoners geven aan dat op het moment dat Centrum 
voor Woononderzoek bewoners nabeld om de ervaringen tot nu toe te horen, zij aangeven 

namens Portaal te bellen. Dit vinden bewoners verwarrend. Het is namelijk wel zo dat 
Centrum voor Woononderzoek de bewoners nabeld in opdracht van Portaal, maar het is een 
onafhankelijk onderzoeksbureau.    
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Wat Wie Wanneer 

Organiseren elektrische kachels bij aanpak 
kopgevel portiek 4 

Aannemer Januari 2018 

Navraag bij aannemer in verband met vragen 

bewoners gesteld tijdens de bewonersavond van 
de BWC + terugkoppeling tijdens volgend overleg 
met BWC. Individuele vragen van bewoners op 
laten pakken door bewonersbegeleiders.  

Portaal Januari 2018 

Nieuwsbrief december versturen om bewoners te 

informeren over bereikbaarheid bij calamiteiten 
tijdens kerstvakantie 

Portaal December 2017 


