
De informatie in deze nieuwsbrief houden we al-

gemeen, over specifieke afspraken of planning 

voor uw woning informeren wij u persoonlijk. 

BAM is deze maand gestart met de keuzemomen-

ten van de nieuwe keukens, toiletten en/of badka-

mers van het eerste portiek. De uitnodiging hier-

voor ontvang u middels brief in uw brievenbus.  

Het is niet mogelijk om bij alle 116 appartementen 

gelijktijdig te starten, daarom hebben we een  

route bepaald voor onze werkzaamheden. Als 

eerste gaan we van start met de werkzaamheden 

aan de buitengevel bij het eerste portiek (lage 

huisnummers). 

In uw wijk gaan we 116 appartementen aan de Ibisdreef onderhouden en verbeteren. De medewer-

kers van BAM heeft u vast al opgemerkt. In deze nieuwsbrief informeren wij u wat u de komende  

weken mag verwachten.  
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Wat mag u de komende weken verwachten? 

Grond ontgraven  

In de week vanaf 11 april treffen wij voorbereidingen voor de werkzaamheden aan de nieuwe entree. De ondergrond waar de nieuwe 

entrees komen, is vervuild. Vanaf 11 april, tot maximaal 22 april, voeren wij de vervuilde grond af en brengen schoon zand terug. 

Tijdens deze werkzaamheden kunt u geen gebruik maken van de entree. De werkzaamheden per entree duren maximaal twee da-

gen. Wilt u dan gebruik maken van de omloop 7e verdieping van de naast gelegen entree? 

Vlak voor deze werkzaamheden brengen wij u nog op de hoogte middels een whatsapp en/of een poster in uw portiek.  

 

Bomen kappen 

Aan de kopgevel, zijde Cheopsdreef gaat BAM vanaf 13 april de twee grote bomen kappen. Het kappen van de bomen is nodig om 

werkruimte te creëren voor de nieuwe kopgevel.  

 

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. 

Is de balkondeur in uw woning nog niet ingemeten? Dan ontvangt u een herinnering per brief van de firma Verweij, verzoek om spoe-

dig contact op te nemen zoals aangegeven in de brief.  

 

Werkzaamheden Stedin 

Stedin, de netbeheerder van uw gas en elektriciteit gaat vanaf week 17 (25 april t/m 29 april) de elektrakabel aan de kopgevel (lage 

nummers) verplaatsen. U kunt hiervan hinder ondervinden in de Ibisdreef.  



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 

Vragen over deze nieuwsbrief? 
Heeft u vragen na het lezen van deze nieuwsbrief? 

Neem dan contact op met Chester, werkvoorberei-

ding van BAM. Hij beantwoordt graag uw vragen. 

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

Contact 
Marjolein en Chester zijn uw contactpersonen bij 

BAM. Zij informeren u over belangrijke mededelingen. 

Ook als u vragen heeft, kunt u met hen contact 

opnemen. 

Projectleider 
Peter Aleman 

 

Startgesprek 

Ongeveer twee weken voordat wij met de werkzaamheden aan uw wo-

ning starten, komt de uitvoerder op afspraak bij u thuis. De uitvoerder 

informeert u over de planning en over de werkzaamheden die wij gaan 

uitvoeren. Tijdens het gesprek informeren wij u ook waar u ruimte vrij 

moet maken in de woning.  

Klankbordgroep 

De klankbordgroep zorgt voor een goed contact tussen 

Portaal en de bewoners van de Nigerdreef. Heeft u 

vragen of opmerkingen voor de klankbordgroep? Stuur 

dan een mail naar  

ibisdreef@portaal.nl 

Communicatie whatsapp 

Communicatie whatsapp BA 

Blijf op de hoogte! 
Wilt u niets missen en het laatste nieuws rondom het groot 

onderhoud aan uw woning ontvangen op uw telefoon? Meld 

u dan aan voor onze WhatsApp berichtenservice.  

Hoe? 
1. Open uw camera van 

uw telefoon en richt op 

de QR code hiernaast. 

Gebeurt er niks? Zoek 

of download op uw 

telefoon dan een QR 

scanner app en doe 

hetzelfde. 

2. Zodra de QR-code 

herkent is opent 

WhatsApp met een 

bericht.  

3. Onderteken het 

bericht met uw adres 

en druk op versturen. 

4. Tot slot, voeg BAM Wonen toe aan uw contacten. 

Mocht het scannen van de QR code niet lukken, voeg dan  

06 15 26 43 65 aan uw contacten en stuur ons een 

WhatsApp bericht. Heeft u geen telefoon of WhatsApp? Ook 

dan zorgen wij dat u op de hoogte blijft. 

Kennismaking uitvoerders 
Uw uitvoeringsteam bestaat uit de volgende perso-
nen. Zij zijn te allen tijde aanwezig op de bouw en 
zijn uw contactpersonen bij BAM voor de werkzaam-
heden in uw woning.  

 

 

 

 

 

 

 

Petrus Voogdt     Ali Abu Raqaba   Henk Post 

Ontwerp groengebied achterzijde  
Ontwerp gebied rond toegang achterzijde 

Samen met Portaal organiseert de gemeente 

Utrecht op dinsdagmiddag 26 april een  

bijeenkomst over de ontwikkeling van het gebied 

rondom de achter-entree Ibisdreef-1. U ontvangt 

hier binnenkort nog een aparte uitnodiging voor.. 

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact 

opnemen met  

openbareruimteovervecht@utrecht.nl.  

 


