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Bangkokdreef Utrecht 

Voortgang werkzaamheden  

 

Entree/portiek 

In portiek 2 is eind juni de nieuwe lift klaar. In portiek 3 ronden we deze week de 

sloopwerkzaamheden aan de lift af en starten we met het opbouwen van de nieuwe lift.  

Tijdens deze werkzaamheden maken de bewoners van portiek 3 gebruik van de 

tijdelijke lift. De tijdelijke entree van Portiek 4 is eind juni klaar. Vanaf dan kunnen de 

bewoners van portiek 4 weer via de eigen entree de woning bereiken.  

 

Gevelwerkzaamheden 

De gevelwerkzaamheden van de woningen in portiek 2 zijn deze week klaar. Eind juni 

zijn ook de balkonhekken van portiek 2 vervangen. Eind juni starten de 

gevelwerkzaamheden van de woningen in portiek 1 voor de 1e t/m 8e verdieping 

(verdieping 9 en 10 zijn al afgerond).  De gevelwerkzaamheden van de woningen in 

portiek 3 starten vanaf half juli.  

 

Binnenwerkzaamheden 

De binnenwerkzaamheden in portiek 1 zijn in volle gang. Begin juli ronden we deze af. 

Deze week starten ook de binnenwerkzaamheden voor de eerste woningen in portiek 

2. Tot aan de bouwvak ronden we de binnenwerkzaamheden in de woningen t/m de 6 

verdieping af. Eind augustus, na de bouwvak starten we met de 

binnenwerkzaamheden in de woningen vanaf de 7de verdieping van portiek 2.  

 

Kortom: de werkzaamheden lopen op planning, zoals vermeld in nieuwsbrief #20.  

 

 Gevelwerkzaamheden Binnenwerkzaamheden 

Portiek 1 (nr. 1 t/m 57) Half juni – half juli Begin mei- begin juli 

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

Portiek 3 (nr. 117 t/m 173) Half juli – half september* 
Half september – begin 

november 

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

Door onvoorziene omstandigheden kan de planning wijzigen.  

U kunt geen rechten ontlenen aan deze voorlopige planning.  

* Tijdens de bouwvak (30 juli t/m 24 augustus) zijn er enkele weken geen werkzaamheden 

 

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).  
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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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Overleg met bewonerscommissie  

Ook tijdens de uitvoering is er regelmatig overleg met de bewonerscommissie. Tijdens 

deze overleggen bespreken we punten die tijdens de uitvoering naar voren komen, die 

goed gaan, of verbeterd kunnen worden. Verbeterpunten pakken wij direct met de 

aannemer op. Heeft u verbeterpunten? Laat het ons dan weten.     

 

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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