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Bangkokdreef Utrecht 

Voortgang werkzaamheden  

 

Entree/portiek 

In portiek 1 zijn we gestart met de voorbereidingen voor de nieuwe bergingsingangen 

en de nieuwe entree. Tot eind oktober is de entree van portiek 1 afgesloten. 

Bewoners bereiken hun woning via portiek 2. Via de keldergang is de entreehal van 

portiek 1 bereikbaar. Daar kunnen bewoners de nieuwe lift pakken. De brievenbussen 

en het bellentableau van portiek 1 gaan tijdelijk naar portiek 2.  

 

De nieuwe lift van portiek 3 is klaar. De tijdelijke entree van portiek 4 is klaar. Deze 

week starten we met het verwijderen van de oude lift in portiek 4. Bewoners kunnen 

dan met de tijdelijke lift.  

 

Gevelwerkzaamheden 

Na de bouwvak zijn we weer gestart met de gevelwerkzaamheden op de 8e verdieping 

in portiek 3. Bij portiek 4 worden op dit moment de balkons geschilderd en brengen 

we de gevelbeplating aan de voorzijde aan. Vanaf begin september starten we met het 

vervangen van de gevelkozijnen in portiek 4. 

 

Binnenwerkzaamheden 

Deze week zijn we gestart met de binnenwerkzaamheden  vanaf de 7de verdieping in 

portiek 2. Eind september zijn de binnenwerkzaamheden in portiek 2 klaar. Half 

september starten de binnenwerkzaamheden in portiek 3. We werken hierbij van 

beneden naar boven.  

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

voorlopige planning.  
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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. 

 

 

 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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Opruimactie 

Omdat de bergingen van een deel van portiek 2 

binnenkort leeg moeten zijn, staat er op 

woensdag 5 september van 13.00  tot 16.00 uur 

weer 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. 

 

 

 

Bereikbaarheid bewonersbegeleiding en woonconsulent 

Heeft u een vraag, of opmerking voor de woonconsulent of bewonersbegeleider? 

Van maandag tot en met vrijdag kunt u, zonder afspraak, terecht bij Bangkokdreef 1  

tussen 13.00 en 14.30 uur. Spreekt u de bewonersbegeleiders of de woonconsulent  

van Nijhuis liever op een ander tijdstip, dan kunt u vooraf een afspraak maken.  

 

Van maandag tot en met vrijdag kunt u (tijdens kantooruren) de bewonersbegeleiders 

telefonisch bereiken op: 06 – 23 89 39 54 en de woonconsulent van Nijhuis op:  

06 – 20 49 78 76.  

 

Wordt er niet direct opgenomen? Spreek dan de voicemail in en we bellen u zo snel  

mogelijk terug. In geval van een dringende calamiteit, vragen wij u om een sms te  

sturen naar bovengenoemde telefoonnummers.  

U kunt uw vragen/opmerkingen ook mailen naar  

bangkokdreef@portaal.nl 
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