
Vanaf april 2022 start BAM met de eerste werk-

zaamheden. Tijdens de werkzaamheden verande-

ren uw woonomgeving, straat en wijk. Wij plaatsen 

bijvoorbeeld een steiger, brengen bouwmaterialen 

en containers mee en we verrichten hijswerk-

zaamheden met een kraan. In deze nieuwsbrief 

vindt u meer informatie.  

Het is niet mogelijk om bij alle 116 appartementen 

gelijktijdig van start te gaan, daarom is er een 

route bepaald. Als eerste gaan we van start met 

de werkzaamheden aan de buitengevel. 

Zie bijlage voor de bouwrouting. Hierop ziet u de 

voorgevel met alle huisnummers. De zwarte pijlen 

geven aan in welke volgorde BAM de werkzaam-

heden gaat uitvoeren.  

We werken per portiek van boven naar beneden 

en gaan van start bij portiek 1. 

Goed nieuws! 83% van uw buurtgenoten heeft ingestemd met de onderhoud– en verduurzamings-

werkzaamheden van de woningen aan de Ibisdreef 2 t/m 232 (even huisnummers). De bezwaarter-

mijn is 8 februari jl. verlopen, er zijn geen bezwaren ingediend. Samen met haar co-makers is BAM 

bezig met de voorbereidingen. Graag betrekken we u hierbij. In deze brief leest u meer hierover. 
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Wat mag u de komende weken verwachten? 

Inmeten van de kozijnen 

De kozijnen in uw woning (m.u.v. het kozijn aan de balkonzijde) vervangen we 

voor nieuwe kunststof kozijnen. Om de nieuwe kozijnen in alle woningen pas-

send te maken, is het inmeten van de huidige kozijnen noodzakelijk. Dinsdag 15 

februari of woensdag 16 februari gaat Kumij in opdracht van BAM de inmeet-

werkzaamheden uitvoeren. 

De inmeetwerkzaamheden vinden steekproefsgewijs plaats, u hoeft hier niet 

voor thuis te blijven. Mocht de inmeter bij u aan de deur komen, dan verwachten 

wij uw medewerking.   

 

Inmeten van de balkondeur 

De deur van uw balkon gaan we vernieuwen. Omdat er een verschil kan zitten in de maatvoering van uw balkondeur in vergelijking 

met de balkondeur van uw buren wordt elke woning afzonderlijk ingemeten. 

Uiterlijk volgende week ontvangt u een brief van de firma Verweij waarin een datum wordt voorgesteld voor het inmeetmoment. 

Graag contact opnemen met Verweij, indien u verhinderd bent op het aangegeven moment, de contactgegevens zijn te vinden in de 

brief die u ontvangt. 

 

Uitnodiging voor keuzemoment van uw nieuwe keuken, toilet en/of badkamer. 

U heeft de mogelijkheid om uw keuken, toilet en/of badkamer naar eigen wens samen te stellen, denk hierbij aan de kleur van de 

kastdeuren van uw nieuwe keuken of de nieuwe tegels in uw badkamer. 

De keuzemomenten vinden vanaf maart 2022 plaats en gaan van start vanaf het eerste portiek (huisnummer 2 t/m 58). Woont 

u in het eerste portiek? Dan ontvangt u eind deze maand een uitnodiging voor een keuzemoment 

in maart. De overige portieken volgen later.  

 



Werkvoorbereider  
Marjolein Jansens 
T 06 25 67 74 68 
E bewoners.ibisdreef@bam.com 

Werkvoorbereider  
Chester Spapens 
T 06 25 67 74 68 
E bewoners.ibisdreef@bam.com 

BAM Wonen, Postbus 25, 3430 AA Nieuwegein 

Planning – de vermelde data zijn een inschatting, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend 
 
Werkzaamheden aan de kopgevel 

• Eind mei 2022 -  start werkzaamheden aan de kopgevel Zuid-West (zijde Nigerdreef) 

• Medio augustus 2022 -  start werkzaamheden aan de kopgevel Noord-Oost (zijde Cheopsdreef/Piramidedreef) 

We demonteren de bestaande betonnen panelen en we metselen een volledig nieuwe kopgevel. Om de werkzaamheden uit te 

voeren, plaatsen we een steiger. We vragen uw begrip voor hinder zoals geluidsoverlast en trillingen wanneer wij geveldragers op 

de bestaande gevel bevestigen. De werkzaamheden aan de kopgevel starten dagelijks om 07.30 uur en duren tot 15.30 uur. 

 

Werkzaamheden aan de voor– en achtergevel 

Aan de voor- en achtergevel van uw woningen voeren we de volgende werkzaamheden uit: 

 Schilderen van het betonnen skelet (rondom de kozijnen van uw woning) aan de gevel. 

 Verwijderen van asbesthoudende onderdelen zoals bv. beglazingskit of panelen in het kozijn van uw balkon. 

 Vernieuwen van de radiatoren in uw woning. 

 Vernieuwen van de kozijnen, met uitzondering van deze bij het balkon. 

 Monteren van nieuwe hekwerken bij het balkon. 

Voor start van de werkzaamheden aan de voor– en achtergevel mag u de volgende richtdata aanhouden: 

• Portiek 1 - begin mei 2022 

• Portiek 2 - begin juni 2022  

• Portiek 3 - medio augustus 2022 

• Portiek 4 - begin september 2022 

 

Werkzaamheden binnen in uw woning 

De werkzaamheden kennen een verticale volgorde, dat wil zeggen dat we gelijktijdig bij uw boven– en onderburen de werkzaam-

heden in de woning uitvoeren. Voor de werkzaamheden binnen in uw woning hanteren we dezelfde bouwrouting zoals weergege-

ven op de bijgevoegde afbeelding. Het verschil is dat we bij de binnen werkzaamheden per strang (strang = 10 woningen boven 

elkaar) werken, we werken van boven naar beneden bij S1 en eindigen tot slot bij S12. 

 

 

 

 

 

Tijdens deze werkzaamheden bieden wij u een logeerwoning aan. Dit doen we vanuit de overlast door de onderhoudswerkzaam-

heden in de keuken, badkamer en/of toilet. Hierover informeren wij u later. 

Vragen over deze nieuwsbrief? 

Heeft u vragen na het lezen van deze nieuwsbrief? 

Neem dan contact op met Marjolein, werkvoorberei-

ding van BAM. Zij beantwoord graag uw vragen. 

Uw verhuurder 
Portaal 
T 088-7678225 
E ibisdreef@portaal.nl 

Contact 
Marjolein is uw contactpersonen bij BAM. Zij 

informeert u over belangrijke mededelingen. Ook als 

u vragen heeft, kunt u met Marjolein contact 

opnemen. 

Projectleider 
Peter Aleman 
 

• Strang 1 - medio mei 2022  

• Strang 2 - begin juni 2022 

• Strang 3 - medio juni 2022 

• Strang 4 – medio augustus 2022 

• Strang 5 - eind augustus 2022 

• Strang 6 - medio september 2022 

• Strang 7 - eind september 2022  

• Strang 8 - medio oktober 2022 

• Strang 9 - eind oktober 2022 

• Strang 10 – begin november 2022 

• Strang 11 - medio november 2022 

• Strang 12 - begin december 2022 


