
 

 #22 

1 van 1 

 

Bangkokdreef Utrecht 

Voortgang werkzaamheden  

 

Entree/portiek 

In portiek 1 zijn we gestart met de afwerking van de trappenhuizen. Na de bouwvak, 

vanaf half augustus, starten we met de nieuwe bergingsingangen en de nieuwe entree. 

De lift van portiek 3 is eind volgende week klaar (voor de bouwvak). De tijdelijke 

entree van portiek 4 is klaar.  

 

Gevelwerkzaamheden 

De gevelwerkzaamheden van de woningen in portiek 1 en 2 zijn klaar. Deze week zijn 

ook de gevelwerkzaamheden van de woningen op de 9e en 10e verdieping van  

portiek 3 klaar. Vanaf half augustus starten we met de (voorbereidingen van) de 

overige gevelwerkzaamheden in portiek 3 en 4.  

 

Binnenwerkzaamheden 

De binnenwerkzaamheden in portiek 1 en in portiek 2 tot en met de 6e verdieping zijn 

eind volgende week (voor de bouwvak) klaar. Na de bouwvak starten we met de 

voorbereidingen van de binnenwerkzaamheden in de woningen vanaf de 7de 

verdieping van portiek 2.  

Door onvoorziene omstandigheden kan de planning wijzigen. U kunt geen rechten ontlenen aan deze 

voorlopige planning.  

 

Bereikbaarheid tijdens zomervakantie 

Maandag 30 juli t/m vrijdag 17 augustus zijn er geen  

werkzaamheden en is het uitvoeringsteam van de aannemer niet 

aanwezig. Na de bouwvak, vanaf half augustus, starten de 

voorbereidingen van de werkzaamheden weer.  

 

Heeft u tijdens deze periode, van 30 juli t/m 17 augustus een 

dringende klacht, storing of reparatieverzoek? Meld dit dan via onze website 

www.portaal.nl, of via 0800 – 767 82 25 (0318 – 89 89 89 met mobiele telefoon).  

 

Vanaf 30 juli zijn de bewonersbegeleiders en de woonconsulent 

niet aanwezig. De woonconsulent van de aannemer is vanaf 15 augustus weer  

aanwezig en de bewonersbegeleiders van Portaal vanaf 20 augustus.  
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Contact 

Bewonersbegeleiders  

bangkokdreef@portaal.nl 

06 – 23 89 39 54  

(tijdens de bouwvak belt u 

naar 0800 – 767 82 25 of 

0318 – 89 89 89 met 

mobiele telefoon)  

Colofon 

Deze nieuwsbrief is een 

uitgave van Portaal Utrecht. 

Deze nieuwsbrief wordt 

verspreid onder de 

bewoners van 

Bangkokdreef. 

 

 

 Gevelwerkzaamheden Binnenwerkzaamheden 

Portiek 1 (nr. 1 t/m 57) Gereed Gereed 

Portiek 2 (nr. 59 t/m 115) Gereed 
Half juni – eind september 

(1e t/m 6e verdieping gereed) 

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

(9e en 10e verdieping gereed)  

Half september – begin 

november 

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