
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 eerste werk-

zaamheden aan de voor– en achtergevel.  

Ook is gestart met de eerste binnenwerkzaamhe-

den 

BAM probeert zo goed mogelijk de geluidsoverlast 

aan de kopgevel, te clusteren in tijdsblokken. Zo-

dat hier rekening mee gehouden kan worden.  
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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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Planontwikkeling rondom de flat  

Op dit moment is Portaal bezig met de renovatie van de flats aan de Ibisdreef. De gemeente ziet dit als een kans om aansluitend 

hierop de buitenruimte rond de flats op te knappen. Op 26 april j.l. heeft er een eerste bijeenkomst plaatsgevonden voor bewoners 

van de Ibisdreef om hierover mee te praten. Wij kijken terug op een prettig gesprek waarin we aandachtspunten, wensen en ideeën 

hebben opgehaald. Er zal bij de uitwerking van de plannen veel aandacht worden besteed aan een goede aansluiting van de apparte-

menten op Park de Gagel, logische routes, onderhoud van bestaande beplanting, wateroverlast/ plassen aan de rand van het park en 

verlichting van de entrees. Verder onderzoeken we of we wensen en ideeën voor plaatsing van bankjes en bloeiende bomen kunnen 

realiseren. Dank voor uw inbreng en wij houden u op de hoogte!   

Meer weten?  

Stuur dan een e-mail naar openbareruimteovervecht@utrecht.nl    

Tijdelijke lift 

De tijdelijke lift aan de achterzijde is geplaatst zodat u nog 

steeds gebruik kan maken van een lift gedurende de werk-

zaamheden.  

De lift is voorzien van een klapstoel en deze kan uiteraard 

gebruikt worden. 

Indien de lift in storing staat kunt u gebruik maken van het 

storingsnummer dat zich in de lift bevindt.  

Contact met Portaal? 

Indien u contact wilt opnemen met 

Portaal over het project, neem dan 

rechtstreeks contact op met het 

volgende emailadres: 

ibisdreef@portaal.nl 

Dit werkt sneller en directer. 



BAM Wonen, Postbus 25, 

3430 AA Nieuwegein 

Thuiswerkers 

Voor de thuiswerkers die last hebben van het 

bouwgeluid, bieden wij een alternatief in 

Overvecht.  

U kan hiervoor terecht aan de Piramidedreef 

5. Neem hiervoor contact op met Ibis-

dreef@portaal.nl voor verdere afstemming. 

U kunt hier ook gebruik van maken indien u 

even het geluid wilt ontlopen en een kop 

koffie drinken.  

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. Zoals weergegeven in de bijlage.  

Hoofduitvoerder 

Petrus Voogdt 
T 06 15 26 43 65  
E bewoners.ibisdreef@bam.com 

 
Uitvoerder 

Iris van Trigt 
T 06 15 26 43 65  
E bewoners.ibisdreef@bam.com 

Uw verhuurder 
Portaal 

T 088-7678225 

E ibisdreef@portaal.nl 

Contact 
Petrus, Ali en Henk zijn uw contactpersonen bij BAM 

voor de werkzaamheden in uw woning.  

Bewonersconsulent 

Henk Post 
T 06 15 26 43 65  
E bewoners.ibisdreef@bam.com 

Werkvoorbereider  
Chester Spapens 
T 030 630 55 35 

Chester informeert  u over belangrijke mededelingen. 

 
Uitvoerder 

Ali Abu Raqaba 
T 06 15 26 43 65  
E bewoners.ibisdreef@bam.com 

Logeerwoning; Hooft & Petiet 
Wij zijn Hooft & Petiet en hebben de tijdelijke logeerwoning voor u inge-

richt.  Ons team heeft dit met veel plezier voor u gedaan. Dit doen wij al 

10 jaar voor vele verschillende woningbouwcorporaties.  

Uw logeerwoning is van alle gemakken voorzien en in de nabije omge-

ving gelegen. U kunt er koken, wassen, tv kijken en op internet. Het 

enige wat u zelf hoeft mee te nemen is uw beddengoed, thee-en hand-

doeken, kleding en eventuele waardevolle spullen. U krijgt bericht van 

ons als u aan de beurt bent. Wij zullen u de sleutel van de logeerwo-

ning overhandigen, zodra de werkzaamheden aan uw woning op de 

Ibisdreef starten. Graag zien wij u binnenkort en wensen u alvast een 

prettig verblijf! 

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 

Veiligheid voorop 
 
Hoe beperkt BAM risico’s voor u tijdens de  
uitvoering? 

• We zetten het werkgebied af bij asbestsanering 

• We plaatsen afzethekjes bij werkzaamheden  

• De uitvoerder verstrekt gratis oordopjes om geluidsoverlast te verminderen. 

• Bouwmaterialen en afval bergen we zorgvuldig op in bijvoorbeeld containers 

• We gebruiken wegwijsborden om veilige loopgebieden aan te wijzen 

• We brengen signaleringen aan op bijvoorbeeld uw balkondeur als u deze 

door onze werkzaamheden tijdelijk niet kunt gebruiken 

• We zetten gedeeltelijk uw straat/stoep af als een hefsteiger aanwezig is. 


