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Bangkokdreef Utrecht 

Voortgang werkzaamheden  

 

Entree/portiek 

De entree van portiek 1 is bijna klaar. De entree van portiek 2 ronden we in het begin 

van het nieuwe jaar af. Tijdens de kerstperiode halen we de hekken rondom portiek 1 

en 2 weg.  

 

Op dit moment gaat de entreedeur van portiek 1 open met de sleuteltag. Deze hebben 

de bewoners van portiek 1 en 2 ontvangen. Zolang de bewoners van portiek 2 via 

portiek 1 naar binnen gaan, gebruiken zij ook de tag. Op het moment dat er een 

entreedeur in portiek 2 komt, gebruiken de bewoners nog de oude sleutel, totdat de 

entree helemaal klaar is.  

 

De entree van portiek 3 is op dit moment afgesloten. De bewoners van portiek 3 

bereiken hun woning via portiek 4. Begin 2019 ronden we de werkzaamheden aan 

portiek 3 af en starten we ook met de werkzaamheden aan de entree van portiek 4.  

 

Binnenwerkzaamheden 

Voor de kerst zijn de binnenwerkzaamheden in alle woningen klaar.  

 

Afronding van de gevel- en binnenwerkzaamheden 

De werkzaamheden aan de entrees duren nog even. Toch vinden wij de afronding van 

de gevel- en binnenwerkzaamheden een mooi moment om met elkaar bij stil te staan. 

Dit doen wij graag in het nieuwe jaar, op dinsdag 15 januari. U ontvangt nog een 

persoonlijke uitnodiging hiervoor.  

 

Bodemonderzoek door gemeente 

Om het inrichtingsplan uit te 

voeren, onderzoekt BK ingenieurs 

in opdracht van de Gemeente 

Utrecht op een aantal plekken in 

de groenstrook bij de kopgevel 

van de flat en bij de 

parkeerplekken de bodem. Dit 

onderzoek is op maandag 10 

december.  
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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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1regielabel.nl 

Vanaf maandag 7 januari neemt 

1regielabel de nieuwe energielabels 

op van de woningen waar dit nog niet 

gebeurd is. Zij plannen de opnames 

per portiek. We informeren u 

persoonlijk als de opnames bij u in de 

portiek gepland zijn.  

 

Bereikbaarheid tijdens kerstperiode  

 

Tijdens de kerstperiode, vanaf 22 december t/m 6 januari  

zijn de aannemer en de bewonersbegeleiders niet aanwezig. 

Vanaf maandag 6 januari, kunt u ons weer  

bereiken en bent u weer van harte welkom op het 

spreekuur.  

 

Heeft u tijdens deze periode, van 22 december 

2018 t/m 6 januari 2019 30 een dringende klacht, 

storing of reparatieverzoek? Meld dit dan via 

onze website www.portaal.nl, of bel 0800 – 767 82 

25 (0318 – 89 89 89 met mobiele telefoon).  
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