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Bangkokdreef Utrecht 

Voortgang werkzaamheden  

 

Kopgevels 

Het metselwerk van de kopgevel van portiek 1 is klaar. Het isolatiemateriaal bij de 

kopgevel van portiek 4 is geplaatst. En de geveldragers en ankers zijn geboord. Deze 

week starten we met het metselwerk.  

 

Entree/portiek 

In portiek 1 zijn de voorbereidende werkzaamheden voor de nieuwe lift afgerond. 

Deze week starten we met het plaatsen van de nieuwe lift. Dit duurt enkele weken. 

Ook de balkons van portiek 1 worden geschilderd. In portiek 2 starten we binnenkort 

met de voorbereidende werkzaamheden voor de liftrenovatie. Begin april is de tijdelijke 

entree van portiek 3 gereed. Tot die tijd kunnen bewoners via portiek 4 hun woning 

bereiken. Begin april starten we met de sloop van de entree van portiek 4.  

 

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).  

 

 

Start gevelwerkzaamheden portiek 1 

Komende week starten we met het vervangen 

van de kozijnen en werkzaamheden aan de 

gevel in portiek 1. In de grotere woningen duren 

deze in totaal 5 werkdagen, in de kleinere 

woningen 3 werkdagen. We beginnen met de 

woningen op de 10de verdieping.  

 

De bewoners in portiek 1 hebben een 

zogenaamde uitvoeringskalender ontvangen, 

waarin zij per dag kunnen zien wat we gaan 

doen en wat zij kunnen verwachten. 
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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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Werkzaamheden bergingen portiek 1 

Vanaf 7 mei starten de werkzaamheden in de woningen en bergingen. Dat betekent 

dat de bergingen voor die tijd leeg moeten zijn. U kunt uw spullen uit de berging tijdelijk 

in een container plaatsen, voor de school. De container is wind- en waterdicht en 

afsluitbaar met een hangslot. Minimaal een week (en weekend) voordat de berging 

leeg moet zijn, ontvangt u van ons de sleutel voor de container.  

 

 

Opruimactie 

Omdat de bergingen van portiek 1 binnenkort 

leeg moeten zijn, is er op woensdag 25 april een 

opruimactie. Van 13.00  tot 16.00 uur staat er een 

container voor de flat, waar u eventueel spullen 

weg kunt gooien. En wij zorgen dat er hulp van 

Wij3.0 aanwezig is.  

 

Woont u in een andere portiek, maar wilt u al wel 

vast beginnen met het opruimen van uw 

berging?, Dan kunt u uiteraard ook uw spullen 

weggooien in de container. 

.  

 

Gooi niks naar beneden 

Wij vragen u om niks via het raam of via het balkon 

naar beneden te gooien. Dat geldt voor etensresten, 

maar ook voor andere spullen, zoals bloempotten, 

lege flessen en dergelijke. Onder de flat, zowel aan de 

voor- als aan achterkant lopen mensen en wordt 

gewerkt. Mochten er spullen bovenop de medewerkers 

vallen, kan dit ernstige gevolgen hebben, zoals 

lichamelijk letsel. Mochten er expres spullen naar 

beneden gegooid worden, die tot gevaarlijke situaties 

kunnen leiden, dan schakelen wij de politie in.  

 

 

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 kantoor 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 over deze 

nieuwsbrief, of over de werkzaamheden, dan 

kunt u daarvoor rechtstreeks contact opnemen 

met onze bewonerbegeleiders: 06 – 23 89 39 54 

(tijdens kantooruren).  

 

U kunt ook mailen naar bangkokdreef@portaal.nl.  

Of kom langs in de inspiratiewoning, Bangkokdreef 1, om een afspraak te maken.    
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