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Bangkokdreef Utrecht 

Voortgang werkzaamheden  

 

Kopgevels 

De werkzaamheden aan de kopgevels zijn klaar.  

 

Entree/portiek 

In portiek 1 is de nieuwe lift in gebruik bij bewoners. De tijdelijke lift wordt gebruikt 

door de bouwvakkers voor de werkzaamheden in de woningen. De werkzaamheden in 

de woningen zijn begin mei gestart. In portiek 2 is de tijdelijke lift geplaatst en starten 

we met de liftrenovatie. Deze week zijn we gestart met de gevelwerkzaamheden in de 

woningen. De huidige entree en hellingbaan van Portiek 4 wordt gesloopt. Bewoners 

van portiek 4 kunnen tijdelijk via portiek 3 hun woning bereiken.  

 

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).  

 

Gevelwerkzaamheden  

Zoals in de vorige nieuwsbrief stond, zat het tegen 

met het vervangen van de kozijnen van portiek 1. 

De ramen bleken vaster te zitten dan verwacht (in 

de siliconenkit). Waardoor het vervangen langer 

duurde. Dit is niet wenselijk. Daarom heeft het 

projectteam, samen met de uitvoerende partijen 

een andere aanpak bedacht, waardoor het toch 

mogelijk is om de gevelwerkzaamheden uit te 

voeren binnen het aantal genoemde dagen.   

 

De grootste verandering voor bewoners in 

deze aanpak is dat er in plaats van het 

nieuwe gevelkozijn, een tijdelijke 

voorziening geplaatst wordt, aan het einde 

van de dag. Zoals te zien op de foto’s 

hiernaast. Deze tijdelijke voorziening wordt 

direct de eerstvolgende werkdag vervangen 

door het nieuwe kozijn. De tijdelijke 

voorziening is wind- en waterdicht, veilig en 

zorgen voor voldoende daglicht. De deur 

naar het balkon kunt u blijven gebruiken.  

 

Welke werkzaamheden er per dag plaats vinden ontvangt u in een zogenaamde 

uitvoeringskalender, enkele weken voordat bij u de gevelwerkzaamheden starten.  
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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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De gevelwerkzaamheden van de woningen van verdieping 1 t/m 8 van portiek 1 zijn 

hierdoor later gepland. Deze vinden plaats van half juni tot half juni, aansluitend aan de 

binnenwerkzaamheden. In de andere portieken zijn de gevelwerkzaamheden wel 

klaar, voordat we starten met de binnenwerkzaamheden. En blijft de planning gelijk, 

namelijk:  

   

 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 

 

Opruimactie 

Vanaf 23 mei moeten de bergingen in het tweede 

gedeelte van portiek 1 leeg zijn. Deze bewoners zijn 

hiervan op de hoogte. Daarom is er op woensdag 23 

mei weer een opruimactie. Van 13.00  tot 19.00 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. 

.  

Centrum voor Woononderzoek 

Graag horen wij hoe u de werkzaamheden ervaart. Centrum voor Woononderzoek, 

een onafhankelijk bureau op het gebied van bewonersonderzoek, neemt telefonisch 

contact op, tijdens en na afronding van de werkzaamheden, om te vragen hoe u het 

vindt gaan. De uitkomsten deelt Centrum voor Woononderzoek met het projectteam.  

 

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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