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Bangkokdreef Utrecht 

Voortgang werkzaamheden  

 

Entree/portiek 

In portiek 1 maken we op dit moment de nieuwe bergingsingangen en werken we de 

entree af. Begin november plaatsen we de nieuwe videofoons in portiek 1. We 

informeren bewoners hier persoonlijk over. Half november is de nieuwe entree van 

portiek 1 gereed.  

 

Ook bij portiek 2 werken we aan de nieuwe bergingsingangen.  Bewoners van portiek 

2 bereiken hun woning via portiek 1 (via de bergingsgang of 7de verdieping) of via 

portiek 3 (via de bergingsgang).  

 

In november starten we ook met de nieuwe bergingsingangen en entree van portiek 3.  

De nieuwe lift van portiek 4 is klaar. De tijdelijke lift blijft in gebruik bij de werklui.  

 

Gevelwerkzaamheden 

De gevelwerkzaamheden aan de woningen zijn klaar. Op dit moment werken we de 

gevels van de trappenhuizen in de portieken af. Binnenkort maken we het bouwterrein 

aan de achterkant van het gebouw leeg. En halen we de hekken weg.  

 

Binnenwerkzaamheden 

Op dit moment voeren we de binnenwerkzaamheden uit in portiek 3. Deze zijn begin 

november klaar. Eind oktober starten de binnenwerkzaamheden in portiek 4.  Voor de 

kerst ronden we de binnenwerkzaamheden in alle woningen af.   

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

voorlopige planning.  

 

Wijkbericht gemeente 

Van de gemeente heeft u een wijkbericht 

ontvangen over de inrichting van de 

openbare ruimte aan de voor- en achterkant 

van het gebouw. De link in het wijkbericht 

blijkt niet te werken. Hierbij de juiste link: 

https://www.utrecht.nl/wonen-en-

leven/wijken/wijk-overvecht/wat-gebeurt-er-

in-de-wijk/ 
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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 Gereed 

Portiek 3 (nr. 117 t/m 173) Gereed  Half september – begin november 

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

De balkondeuren in de nieuwe kozijnen zijn hoger dan de 

oude balkondeur. De oude waslijnen zijn daardoor niet 

meer te gebruiken. Daarom krijgt u van ons een wasrek, 

zodat u toch was op kunt hangen op het balkon. De 

meeste bewoners hebben al een wasrek opgehaald. 

Heeft u dit nog niet gedaan, dan kunt u dit doen op 

werkdagen van maandag t/m vrijdag ophalen in de 

inspiratiewoning, Bangkokdreef 1 tussen 13.00 en 14.30 

uur.  

 

Opruimactie 

Op woensdag 7 november van 13.00  tot 16.00 uur 

staat er weer een container voor de flat, waar u 

eventueel spullen weg kunt gooien. En wij zorgen dat 

er hulp van Wij3.0 aanwezig is.  

 

Let op: dit is de laatste container die wij plaatsen.  

Wilt u op een andere dag grof vuil weg gooien, dan 

moet u daarvoor een afspraak maken met de 

gemeente. U mag dit niet naast de containers of in de 

portieken en/of bergingsgangen neer zetten.  

 

1regielabel.nl 

Nu in een groot aantal woningen de gevelwerkzaamheden en binnenwerkzaamheden 

klaar zijn, komt 1regielabel nogmaals langs voor een opname van het nieuwe  

energielabel. De opnames plannen we per portiek. We informeren u persoonlijk als de 

opnames bij u in de portiek gepland zijn.  

 

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. U kunt ook een afspraak maken als u dat prettiger vindt.  

 

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. U kunt uw vragen/opmerkingen ook mailen naar  

bangkokdreef@portaal.nl 

 

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

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

sturen naar bovengenoemde telefoonnummers.  
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