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Bangkokdreef Utrecht 

Voortgang werkzaamheden  

Inmiddels zijn de werkzaamheden 

aan de kopgevel bij portiek 4 (zijde 

moestuin) in volle gang. Op dit 

moment worden de gevelelementen 

verwijderd.  

De kopgevel bij portiek 1 zijn we 

aan het metselen.  

 

De voorbereidingen voor de  

liftrenovatie in portiek 1 starten op 

maandag 19 februari. Er komt er een tijdelijke lift voor bewoners op het moment dat de 

huidige lift vervangen wordt.  

 

De tijdelijke entree bij portiek 2 is vrijdag 16 februari klaar. Dat betekent dat bewoners 

van portiek 2 vanaf dan weer via hun eigen portiek naar hun woning kunnen.  

 

Begin maart starten we met de werkzaamheden aan portiek 3. Als eerste verwijderen 

we de huidige entree en treffen we de voorbereidingen voor een tijdelijke entree. 

Bewoners van portiek 3 kunnen dan via portiek 4 naar hun woning.  

 

In de informatieborden in de portieken, of in de app ‘Over mijn Huis’ staat per week 

welke werkzaamheden er zijn in uw portiek. Heeft u daarover vragen, neemt u dan 

contact op met Paul Heikoop van Nijhuis: 06 – 20 49 78 76 (tijdens kantooruren).  

 

Planning langere termijn 

Bewoners willen graag weten wanneer de werkzaamheden aan de gevel en binnen in 

de eigen woning zijn. Er is een voorlopige planning*. Enkele weken voordat we met 

de werkzaamheden in uw woning starten, hoort u van ons de exacte startdatum. U 

krijgt van ons ook een zogenaamde uitvoeringskalender. Daarop ziet u per dag wat we 

gaan doen, wat dit voor u betekent en wanneer we klaar zijn met bepaalde 

werkzaamheden.   

 Gevelwerkzaamheden Binnenwerkzaamheden 

Portiek 1 (nr. 1 t/m 57) Half maart – eind april Eind april- begin juli 

Portiek 2 (nr. 59 t/m 115) Eind april – eind mei Half juni – eind september* 

Portiek 3 (nr. 117 t/m 173) Begin juni – begin juli Half september – begin november 

Portiek 4 (nr. 175 t/m 231) Eind augustus – eind september Half oktober – half december 

* Door onvoorziene omstandigheden kan de planning wijzigen.  

  U kunt geen rechten ontlenen aan deze voorlopige planning.  

* Tijdens de bouwvak zijn er enkele weken geen werkzaamheden 
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Contact 

Bewonersbegeleiders  

bangkokdreef@portaal.nl 

06 – 23 89 39 54  

 

Colofon 

Deze nieuwsbrief is een 

uitgave van Portaal Utrecht. 

Deze nieuwsbrief wordt 

verspreid onder de 

bewoners van 

Bangkokdreef. 
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Kachels voor in de kopgevelwoningen 

Vanaf deze week worden de gevelelementen aan de kopgevel bij portiek 4 (zijde 

moestuin) verwijderd. Totdat de nieuwe isolatie geplaatst is, kan het daardoor wat 

kouder zijn in de kopgevelwoningen. De verwarming kunt u gewoon blijven gebruiken. 

Heeft u last van de kou, zet dan uw verwarming wat hoger, dan dat u normaal gewend 

bent. Heeft u dan nog last van de kou, dan kunt u via de aannemer tijdelijk een 

elektrische kachel krijgen, om de woning extra te verwarmen. Wilt u daar gebruik van 

maken, neemt u dan contact op met de woonconsulent van Nijhuis, Paul Heikoop: 06 – 

20 49 78 76 (tijdens kantooruren). 

 

Verbeterpunten voor de uitvoering 

Tijdens de overleggen met de bewonerscommissie bespreken wij altijd de uitvoering 

tot nu toe. Wat er goed gaat en wat eventueel beter kan. Waar mogelijk voeren wij 

eventuele verbeteringen direct door, of bij de aanpak van de volgende portiek. Heeft u 

nog verbeterpunten? Dan horen wij het graag. U kunt daarvoor mailen/bellen met de 

bewonerbegeleiders, of langskomen bij Bangkokdreef 1.  

 

Meldingen en/of klachten buiten de renovatie om 

Regelmatig melden bewoners zaken of klachten bij ons die niet zo zeer met de 

renovatie te maken hebben, maar meer met het algemeen beheer en/of onderhoud. In 

dat geval vragen wij u alsnog om zelf contact op te nemen met het hoofdkantoor van 

Portaal. Wilt u dus een reparatieverzoek doorgeven of een overlastmelding doen, dan 

kunt u dat doen via het algemene nummer van Portaal: 0800 – 767 82 25 (met een 

mobiele telefoon: 0318 -89 89 11, of via MijnPortaal.  

  

Bereikbaarheid bewonerbegeleiders  

Heeft u vragen/opmerkingen, dan kunt u 

daarvoor rechtstreeks contact opnemen 

met onze bewonerbegeleiders: 06 – 23 89 

39 54 (tijdens kantooruren) of mailen naar 

bangkokdreef@portaal.nl. Of kom langs in 

de inspiratiewoning, Bangkokdreef 1, om 

een afspraak te maken.    
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