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Datum:  7 november 2019 

Plaats:   Pretoriadreef 86 

Tijd:   19:00 uur 
 
 

AGENDA /VERSLAG: 
 
 

1. Opening / opmerkingen vooraf/ signalen van bewoners:  
 
- Klankbordgroep is benieuwd of er in Nigerdreef loden leidingen zitten, aangezien er in het 
nieuws kwam dat dit mogelijke gezondheidsrisico’s op kan leveren voor bewoners.  
Antwoord Portaal: in de Nigerdreef zitten geen loden leidingen.  
 
- Klankbordgroep is benieuwd wat er met lege woningen in het complex gebeurd? 
Antwoord Portaal: in een aantal woningen voeren we nader onderzoek uit om een plan te 
maken, een aantal woningen wordt gebruikt als logeerwoning voor het project Kwangoodreef 
en nr. 177 willen we op termijn gaan gebruiken als woning waar de spreekuren gehouden 
worden etc.  
 
- Klankbordgroep krijgt met name vragen over wat er gaat gebeuren en wanneer. Zij vinden 
het soms lastig dat zij bewoners hierop geen concreet antwoord kan geven, omdat we het 
plan nog aan het maken zijn.  
Antwoord Portaal: Bij dit soort vragen kan de klankbordgroep altijd verwijzen naar de 
bewonersbegeleider van Portaal, of naar de website van Portaal: . 
https://www.portaal.nl/projecten/nigerdreef-utrecht 
Wij zorgen ervoor dat de laatste informatie over het plan en de planvorming daar steeds op 
staat.  
 

2. Voorstellen Kenan Karakis (bewoners begeleider Portaal): 
Kenan is de bewonersbegeleider van Portaal, betrokken bij de eerdere opnames in de 
woningen in de Nigerdreef, waardoor hij een groot deel van de bewoners al ontmoet heeft. 
Ook bij vorige projecten in Overvecht (Bangkokdreef/St.-Maartendreef) was hij 
bewonersbegeleider, waardoor zijn sociale netwerk in Overvecht groot is.  
 
Kenan is er voor de bewoners. Als er vragen, opmerkingen of zorgen zijn, kunnen ze bij hem 
terecht (tijdens het spreekuur/telefonisch of per mail, via email-adres: 
nigerdreef@portaal.nl). Hij is onder andere degene die de 1-op-1 contacten heeft met 
bewoners en weet wat er speelt bij bewoners. Op basis van deze informatie bereidt hij 
bewoners (op tijd) voor op de renovatie en biedt/schakelt hulp in, indien nodig. Hij bepaalt 
ook samen met de bewoner, binnen de kaders van het plan, of maatwerk nodig is en hoe dit 
maatwerk eruit ziet. Omdat de situatie per huishouden anders is, is de manier van maatwerk 
mogelijk ook anders. Om te bepalen wat nodig is, vraagt Kenan ook een onderbouwing van 
de bewoner zelf en verkend hij samen met de bewoner de eigen mogelijkheden.   
 
 

https://www.portaal.nl/projecten/nigerdreef-utrecht
mailto:nigerdreef@portaal.nl
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3. Vaststellen verslag vorig overleg 
 
Het verslag van 3 oktober stellen we vast. Portaal plaats het verslag op de website. 
De klankbordgroep heeft nog een aantal vragen/opmerkingen t.a.v. ‘toelichting op aanpak in 
grote lijnen’, namelijk: 
 
- vervangen keukens en badkamers? Hier staat in het verslag ‘alleen ouder dan x jaar’. 
Klankbordgroep wil weten welke termijn er gelden voor de Nigerdreef en wat dat betekent 
mocht de renovatie niet doorgaan.  
Antwoord Portaal: hierbij geldt dat keukens ouder dan 15 jaar en badkamers ouder dan 25 
jaar worden vervangen, als onderdeel van een eventuele renovatie. Mocht de renovatie niet 
doorgaan, dan ligt de beslissing voor het vervangen van een badkamer en of keuken bij de 
woninginspecteur van Portaal. De woninginspecteur kijkt in dat geval niet naar de leeftijd van 
een keuken en/of badkamer, maar naar de standaardkwaliteit.  
 
- duurzaamheid? In het verslag staat dat er een aansluiting komt voor elektrisch koken. De 
klankbordgroep is ook benieuwd of er naast het aanbrengen van deze aansluiting ook nog 
extra stimuleringsmiddelen zijn vanuit Gemeente en Portaal. De ambitie is immers Overvecht 
gasloos in 2030. En de klankbordgroep denkt dat de extra kosten bij de overstap op 
elektrisch koken (aanschaf nieuw kooktoestel/pannenset) hen nu nog tegenhoud.  
Antwoord Portaal: Portaal onderzoekt of er intern meer bekend is over eventuele 
stimuleringsmiddelen en over hoe wij elektrisch koken aantrekkelijk kunnen maken voor 
bewoners.    
 
- radiatoren? Klankbordgroep stelt de vraag of de radiatoren ook vervangen worden.  
Antwoord Portaal: Portaal bekijkt bij het maken van een plan wat noodzakelijk is en mogelijk 
is (technisch en financieel). Ondanks dat we terug horen van bewoners dat niet iedereen de 
huidige radiatoren mooi vindt, is het voor Portaal van belang of de radiatoren goed werken. 
En dat is het geval. In enkele gevallen, waar de radiatoren echt kapot zijn, of doorgeroest zijn, 
zullen deze vervangen worden, maar alle andere radiatoren blijven behouden.   
 
- schotels? Klankbordgroep is benieuwd hoe Portaal om wil gaan met schotels.  
Antwoord Portaal: Bij eerdere projecten, waaronder St.-Maartendreef heeft Portaal een 
gemeenschappelijke satellietontvanger (GSO) op het dak geplaatst. Hiervoor betalen 
bewoners servicekosten (ook al maken ze er geen gebruik van). Omdat wij merken dat steeds 
meer bewoners digitaal televisie kijken en schotels daardoor steeds meer uit het straatbeeld 
verdwijnen  kijken en omdat wij willen voorkomen dat bewoners hiervoor extra servicekosten 
betalen heeft Portaal bij de Bangkokdreef (mede op advies van de bewonerscommissie) geen 
GSO geplaatst. Er zijn in dat geval schotelbeugels aangebracht bij bewoners die na de 
renovatie nog wel de schotel terug wilden plaatsen, zodat de schotel volgens de regels 
geplaatst wordt. Na de renovatie heeft een deel van de bewoners de schotel ook niet meer 
teruggeplaatst, omdat zij ook al gebruik maakten van digitale televisie. Voor de Nigerdreef 
willen we daarom ook geen GSO plaatsen.   
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T.a.v. het plan benoemt de klankbordgroep (nogmaals) een aantal zaken die 
belangrijk/wenselijk zijn:  
- vergroten van de veiligheid, door o.a. camera’s, en degelijke toegangsdeuren 
- aanpak 7de verdieping zoals bij de Bangkokdreef en St.-Maartendreef: dit vindt de 

klankbordgroep een mooie oplossing, die ook bijdraagt aan de veiligheid (voorkomen 
hangjongeren)  

- grootte van de lift: nu kan er geen brancard in, als dat nodig is 
- duurzaamheid: wellicht is het mogelijk om nog een stap verder te gaan, zoals Urban 

Farming (daktuin) /zonnepanelen   
- beheerdersruimte (2de portiek); kan dit niet weg, nu geen functie (alleen opslag) en 

neemt licht weg in de hal.  
 

4. Sociale Planvorming  
Bij een renovatie gelden er meerdere rechten & plichten voor Portaal en haar bewoners. 
 
Zo is bij wet geregeld dat huurders recht hebben op informatie, overleg en advies en dat 
voor het uitvoeren van een renovatieplan minimaal 70% van de bewoners in moet stemmen. 
Dit heet draagvlak.  
 
De gemeente Utrecht heeft samen met de corporaties de algemene afspraken vastgelegd in 
het ASP (algemeen sociaal Plan). Samen met bewoners maakt Portaal per project een Sociaal 
Plan. In het ASP staat in hoe: 
- overleg met bewoners plaats moet vinden 
- het Sociaal Plan eruit moet zien 
- een draagvlak gemeten wordt 
- er omgegaan kan worden met geschillen 
 
Binnen Portaal geldt het beleid: ‘Huurdergericht renoveren’, waarin kaders staan die gelden 
bij een renovatie in bewoonde staat, zoals bij Nigerdreef het geval is.  Samen met de 
bewonersvertegenwoordiging werkt het projectteam Nigerdreef dit beleid verder uit in het 
Sociaal Plan Nigerdreef.  
 
In het Sociaal Plan Nigerdreef, komt te staan: 
- wat bewoners van Portaal mogen verwachten en wat wij van bewoners verwachten 
- hoe we overlast zoveel mogelijk beperken en welke voorzieningen we treffen 
- hoe we omgaan met mogelijke (on)voorziene schade 
- welke huurverhoging geldt 
- hoe Portaal omgaat met maatwerk 
 
Portaal stelt de vraag aan de klankbordgroep wat zij belangrijk vinden voor een Sociaal Plan. 
De klankbordgroep vindt het onder andere belangrijk dat er: 
- een ruimte is buiten de woning, waar zij zich overdag terug kunnen trekken als er in de 

woning gewerkt wordt  
- er voorzieningen zijn, als er bijvoorbeeld in de eigen woning niet gedoucht kan worden 
- er maatwerk is / hulp geboden wordt aan bewoners die dit nodig hebben en dat de 

kaders voor maatwerk helder zijn 
- duidelijk is wat de regels en mogelijkheden zijn als bewoners vrijwillig willen verhuizen  
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Portaal en de klankbordgroep spreken af dat Portaal voorafgaand aan het volgende overleg 
een concept Sociaal Plan stuurt aan de klankbordgroepleden, zodat we dit verder kunnen 
bespreken. Daarnaast geeft Portaal tijdens het volgende overleg aan welke regels en 
mogelijkheden er op dit moment zijn voor vrijwillig verhuizen. 
 
Op basis van de overlegwet heeft een bewonerscommissie recht op ondersteuning. Ondanks 
dat de bewoners nu een klankbordgroep is, wil Portaal de klankbordgroep de mogelijkheid 
op ondersteuning bieden. Mocht de klankbordgroep hier behoefte aan hebben, kan zij het 
voorstel hiervoor neerleggen bij Portaal. 
 
Signalen uit de wijk 
Zie punt 1. van dit verslag 
  

5. Input voor nieuwsbrief? 
Portaal maakt een concept-nieuwsbrief en neemt daarin o.a. mee: 
- inloopspreken (waar en wanneer?) 
- voorstellen klankbordgroep (klankbordgroep levert hiervoor zelf een tekstje aan bij 

Portaal)  
- verwijzing naar ideeënbrievenbus (voorstel is om naast de brievenbus van Portaal bij de 

inpiratiewoning van Portaal, Nigerdreef 177 een brievenbus voor de klankbordgroep op 
te hangen). 
Keuze voorstellen KBG 

Zie punt 6. van dit verslag. De klankbordgroep levert een tekstje aan voor de nieuwsbrief.  
 

6. Datum prikken renovatie safari 
Portaal heeft een poging gedaan om een datum te prikken (via dataprikker) maar het is niet 
gelukt om een datum te vinden dat alle klankbordgroepleden kunnen. En dit is wel wenselijk. 
Dus we proberen een nieuwe datum te prikken. 
 
Rondvraag 
Klankbordgroep is benieuwd naar de voortgang van de ondergrondse vuilcontainer en maakt 
zich zorgen over de capaciteit van de perscontainer, gezien de grote hoeveelheid afval van 
bewoners. 
 
Antwoord Portaal: Het is de gemeente die de perscontainer plaatst. De informatie die Portaal 
nu heeft is dat de gemeente wacht op Stedin. Zij moeten de elektra-aansluiting maken, zodat 
de perscontainer aangesloten kan worden. Portaal zal de zorg, van de klankbordgroep over 
de capaciteit van de toekomstige container, overbrengen aan de projectleider van de 
gemeente en aan onze adviseur leefomgeving. 

 
7. Einde 

Het volgend overleg staat gepland op 5 december. In verband met Sinterklaas verschuiven 
we dit overleg naar woensdag 4 december, 19.00 uur. 

 


