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Bangkokdreef Utrecht 

Voortgang werkzaamheden  

 

Op dit moment vinden de laatste werkzaamheden in portiek 4 plaats. De postbussen 

zijn geplaatst en kunnen weer gebruikt worden. Deze week zijn we begonnen met de 

afwerking van de centrale bergingsvloer van portiek 4. De bewoners die vanwege 

deze werkzaamheden niet bij de berging kunnen zijn persoonlijk geïnformeerd. De 

overige bergingen zijn via portiek 3 te bereiken.  

 

De openingen tussen de portieken worden weer dichtgezet, waardoor u via de 

bergingsgangen niet meer van de ene naar de andere portiek kan.  

 

Het terrein aan de achterzijde van de flat is ingezaaid met gras.  

 

Afronding renovatie 

Half april is de renovatie zo goed als klaar. Mogelijk vinden er nog kleine afrondende 

werkzaamheden plaats. De aannemer & het Sociaal Team zijn vanaf dat moment niet 

meer dagelijks aanwezig op de Bangkokdreef. Namens de aannemer en het sociale 

team van Portaal, danken wij u allen hartelijk voor uw geduld en medewerking. Wij 

hopen van harte dat u nu kunt genieten van uw gerenoveerde woning en flat.  

 

Werkzaamheden openbare ruimte 

Vanaf half april start de gemeente met de 

werkzaamheden aan de openbare ruimte 

rondom de flat. Van de gemeente heeft u 

een wijkbericht ontvangen over de inrichting 

van de openbare ruimte aan de voor- en 

achterkant van het gebouw. Voor meer 

informatie zie ook:  

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

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

in-de-wijk/ 

 

 

 

April 2019 

Inhoud 

• Voortgang 

Werkzaamheden 

• Afronding renovatie 

• Openbare ruimte 

• Portiekcheque 

• Buitengewoon 

schoon 

• Woningen in verhuur 

• Bereikbaarheid 

 

  

 

 

 

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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Portiekcheque 

De medewerkers van Hik ontwerp hebben samen 

met Portaal in de portieken gestaan. U heeft mee 

kunnen denken en mee kunnen stemmen. En dat 

deed u. Wat een mooie ideeën werden er 

aangedragen en wat is er veel en betrokken 

gestemd. Bij alle portieken is een duidelijk keuze 

gemaakt. De gekozen ontwerpen worden in april 

of begin mei in de portieken geplaatst. We hopen 

dat het hierdoor nog meer jullie eigen portiek 

wordt.  

 

 

 

 

Buitengewoon schoon 
Zowel Portaal als de bewoners ergeren zich aan de vervuiling in en rondom de 

Bangkokdreef. Reden voor Portaal om per 1 februari 2019 de actie  

“Binnen en buiten gewoon schoon” te starten. 

Nu de renovatie bijna achter de rug is wil Portaal de flat heel en schoon 

houden.  Daarvoor hebben we vanzelfsprekend uw medewerking nodig. 
Onze beheerders, Michael van Den Bosch en Jimmy Roessler controleren meerdere 

keren per week de portieken, de bergingsgangen en het trappenhuis  

op vervuiling en of vandalisme. 

 
 

Woningen weer in de verhuur 
De woningen aan de Bangkokdreef, die tijdens de renovatie leeg stonden, gaan we nu 

weer verhuren. Om te zorgen voor een goede balans in de wijk Overvecht gaan we 

deze op een andere manier verhuren. De woningen worden met voorrang toegewezen 

aan mensen met een wat hoger inkomen en aan mensen die wat extra’s willen doen 

voor hun buren. Via woningnet kunnen mensen reageren op de woningen en 

vervolgens vragen wij ze naar hun motivatie en volgt een gesprek. Hierna volgt pas de 

toewijzing van de woning aan de woningzoekende. Wilt u meer weten hierover, kijk dan op de 

website van Portaal.  

 
Bereikbaarheid bewonersbegeleiding vanaf half april 

Heeft u een vraag of opmerking?  

 

Vanaf half april kunt u van maandag t/m donderdag (tijdens kantooruren) de  

Bewonersbegeleiders telefonisch bereiken op: 06 – 23 89 39 54  

U kunt uw vragen/opmerkingen ook mailen naar  

bangkokdreef@portaal.nl 
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