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Bangkokdreef Utrecht 

Voortgang werkzaamheden  

 

De entree van portiek 1 & 2 zijn klaar. Vanaf nu zijn de woningen van portiek 3 weer 

te bereiken via de eigen entree. Vanaf eind deze week is portiek 3 voor de bewoners 

van portiek 3 en 4 te bereiken met de toegangstag.  

 

Belangrijk: vanaf vrijdag 16.00 uur is de algemene voordeur van portiek 3  en de 

bergingsdeur van portiek 3 niet meer te openen met de oude voordeursleutel.  

 

Deze week deelt de bewonersbegeleider de voordeurtags uit aan de bewoners van 

portiek 3 en 4. U kunt ook tot en met vrijdag langskomen bij Bangkokdreef 1, tijdens 

kantooruren, om de tags op te halen.  

 

Eind deze week beginnen we met het metselwerk van de nieuwe entree van portiek 4.  

 

Afronding binnenwerkzaamheden en feestelijk moment 

Eind 2018 zijn de binnenwerkzaamheden in alle 

woningen afgerond. 

 

Op 15 januari was er een feestelijk moment, bij 

kinderboerderij Gagelstede. Daar stonden we 

samen met de aanwezige bewoners en betrokkenen 

bij het project, met een hapje (gemaakt met 

groenten uit de moestuin naast het complex) en een 

drankje stil, bij dit bijzondere moment.  

 

Portiekcheque 

Tijdens het feestelijk moment is de zogenaamde 

portiekcheque uitgedeeld aan bewoners. Samen 

met HIK-ontwerp kiezen de bewoners per portiek 

een kunstwerk voor in de entree, om de portiek 

een eigen gezicht te geven.  

 

Eind januari en half februari organiseerde HIK-

ontwerp meedenk-middagen voor de bewoners. 

Op korte termijn wordt het gekozen ontwerp 

bekend gemaakt. De bijeenkomsten voor portiek 3 

en 4 volgen op een later moment. Bewoners 

ontvangen hiervoor een aparte uitnodiging.  
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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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Naloopronde 

Om de werkzaamheden bij u in de woning 

goed af te ronden, komt de 

bewonersbegeleider van Portaal langs bij 

alle woningen voor een naloopronde. De 

bewonersbegeleider checkt of de woning 

na tevredenheid is opgeleverd, of alles 

werkt  en de bewonershandleiding duidelijk 

is. Het bezoek duurt ongeveer een half uur.  

 

Op enkele woningen na is de bewonersbegeleider al bij alle woningen in portiek 1 & 2 

geweest. Eind februari/begin maart gaat de bewonersbegeleider ook langs bij de 

woningen in portiek 3 & 4. Wilt u liever een afspraak maken, dan kunt u bellen naar: 

06-23893954 of langs komen bij de inspiratiewoning op Bangkokdreef 1.  

 
Bereikbaarheid bewonersbegeleiding  

Heeft u een vraag of opmerking? Van maandag tot en met donderdag 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 
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