
  
  

Verslag overleg KBG Nigerdreef 

 
Datum:  5 september 2019 

Plaats:   Pretoriadreef 86 (Beheerderskantoor Portaal)  

Tijd:   19:00 uur 
 
Opening - voorstelronde, uitspreken van motivatie en verwachtingen naar elkaar 
 
Toelichting - verschillen tussen klankbordgroep en bewonerscommissie; 

• KBG op persoonlijke titel, vertegenwoordigt het algemene belang en niet het individuele 

• KBG heeft geen officiële status in de overlegwet  

• De afspraken over de rollen van de KBG kunnen per project verschillen 

• KBG wordt vaak opgericht op initiatief van de corporatie, een bewoners cie. op initiatief van 
de bewoners 

• KBG is altijd tijdelijk 
 
Verwachting - vanuit Portaal; 

• de KBG praat met bewoners tijdens het project 

• de KBG vertegenwoordigt de bewoners tijdens het project 

• de KBG denkt mee en “klankbord” met de achterban 

• de KBG houd vinger aan de pols tijdens de uitvoering 
 
Planning - aankomende periode (derde en vierde kwartaal 2019) is Portaal en BAM bezig met de 
planvorming en technische onderzoeken 
 
Overige punten toegelicht en besproken tijdens overleg – historie van het project, proces van 
planvorming, scenario ontwikkeling, bewonersparticipatie, mogelijkheid gebruik KBG sub groepen,  
Sociaal Bouwen Overvecht, Project Kwangodreef (allen Portaal).  Zorgen over verdere achteruitgang 
van de leefbaarheid (KBG). 
 
KBG wijst op belang: 

• van modelwoning en voldoende logeerwoningen; 

• van goede en begrijpelijke communicatie en duidelijkheid, gezien de vele onderzoeken die al 
hebben plaatsgevonden; 

• sociale aanpak gezien de problemen van verschillende bewoners; 

• eerlijke toelichting over de impact van de renovatie; 
 

Afspraken: 
 

• kennismaking projectleider Portaal en projectleider BAM bij volgend overleg; 

• doornemen en zo nodig aanvullen “aanleiding aanpak Nigerdreef” en “aandachtspunten 
onderzoek” van oktober 2016. We bespreken dit bij het volgend overleg (KBG); 

• hulp bij uitbreiden KBG, met name vanuit de groep die er al lang woont (KBG); 

• zodra compleet, nadenken hoe de KBG zich wil voorstellen aan de bewoners? (KBG); 

• whatsapp groep maken KBG (Portaal); 

• betere controle op schoonmaak trappenhuizen, zichtbaarheid beheer & toezicht lege 
containers (Portaal); 



  
  

• organiseren van “renovatie safari” in november waaronder Bangkokdreef en kennismaking 
van betrokkenen daar (Portaal); 

• maandelijks overleg met KBG en aansluiting/koppeling met nieuwsbrief (Portaal); 
 

Afsluiting: 

• volgend overleg 3 oktober 19:00 uur in ND 295 
 
 
 
 
 


