
 

 #15 

1 van 1 

 

Bangkokdreef Utrecht 

Voortgang werkzaamheden  

Het nieuwe isolatiemateriaal is geplaats bij de kopgevel van portiek 1. En de tijdelijke 

entree is geplaats in portiek 1. Na de kerstperiode starten we met het metselen van de 

kopgevel en de werkzaamheden aan portiek 2. Ook starten we met de 

werkzaamheden aan de kopgevel van portiek 4.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.  

 

Bewonersavond BC Bangkok 

Vrijdag 15 december was er een bewonersavond van de bewonerscommissie voor alle 

bewoners van de Bangkokdreef. De opkomst was goed. Vanuit de 

bewonerscommissie hebben wij een aantal vragen ontvangen. Deze vragen bespreken 

wij binnen het projectteam. In de volgende nieuwsbrief geven wij u het antwoord op de 

algemene vragen. Persoonlijke vragen die bewoners gesteld hebben beantwoorden wij 

rechtstreeks aan deze bewoners zelf.    

 

Bereikbaarheid tijdens de kerstperiode 

Maandag 25 december t/m vrijdag 5 januari zijn er geen 

werkzaamheden en zijn de aannemer en bewoners- 

begeleiders niet aanwezig.  

 
Heeft u tijdens deze periode een dringende klacht, een 
storing of een reparatieverzoek? Meld dit dan gewoon 
via onze website www.portaal. nl of via 0800 – 767 82 
25.  
 
Heeft u een dringende vragen aan de bewoners- 
begeleiders, kunt u bellen naar 06 – 23 89 39 54 
(tijdens kantooruren) of mailen naar 
bangkokdreef@portaal.nl.  
 
Er zijn geen spreekuren tijdens de kerstperiode. In het nieuwe jaar zijn de spreekuren 
weer op Bangkokdreef 1.   
 

Wij wensen u fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar.  
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Deze nieuwsbrief is een 
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