
Werkzaamheden Ibisdreef I 

 

De informatie in deze nieuwsbrief houden wij 

algemeen. Over specifieke afspraken of 

planning over uw woning en portiek informeren 

wij u persoonlijk. 

Algemeen 

De binnen werkzaamheden in de laatste strang 

verlopen goed en de einddatum van de 

werkzaamheden aan uw wooncomplex komt 

steeds dichterbij. Samen met onze co-makers, 

en natuurlijk samen jullie, maken wij er wat 

moois van in de wijk Overvecht! 

 

Service dag 

Binnenkort gaat er een eerste service dag 

plaatsvinden. De woningen waar dit om gaat 

ontvangen hierover een persoonlijk bericht. 

 

Heeft u vragen na het lezen van deze 

nieuwsbrief? 

Neem dan contact op met Chester of Roy, 

team werkvoorbereiding van BAM. 

BAM Wonen werkt samen met Portaal aan verbetering en onderhoud van 116  

appartementen aan de Ibisdreef. In deze nieuwsbrief informeren wij u over de planning en 

geven wij u enkele tips. 
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Entree werkzaamheden van uw portiek 

Werkzaamheden 

Gedurende de werkzaamheden aan de nieuwe entree aan de voorzijde maken we 

een tijdelijk ingang aan de achterzijde van de flat. Wij verplaatsen hiervoor het bel-

lentableau naar de achterzijde, en plaatsen een tijdelijke trap. Vanaf dit moment is 

het niet mogelijk om de flat, via de portiek aan de voorzijde, naar binnen te gaan. 

Dit wordt namelijk werkgebied. Wij slopen de betonnen trap naar de berging en de 

eerste verdieping, en plaatsen daarna een nieuwe trap. Er komen nieuwe tegels 

op de vloer en wand, ook plaatsen wij nieuwe kozijnen in de entree. 

Planning 

Wij houden u via de bewoners WhatsApp persoonlijk op de hoogte 

over de start van de werkzaamheden aan uw portiek. Dit mede in 

verband met de geluidsoverlast van het hak-, breek- en sloopwerk 

wat dit met zich meebrengt. 

Toegang tot uw berging 

Tijdens de werkzaamheden aan de entree, is de toegang tot uw 

berging niet mogelijk. Voor uw eigen veiligheid is het verboden om 

in het werkgebied te komen. 

 

Heeft u uw fiets in de bering staan? Geen probleem, wij zorgen 

voor een waterdichte container waar u uw (motor)fiets veilig kan 

stallen. Hierover wordt u nog geïnformeerd.  



BAM Wonen, Postbus 25, 3430 AA Nieuwegein 

Hoofduitvoerder 

Petrus Voogdt 
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 

E bewoners.ibisdreef@bam.com 
 

Chester en Roy informeren u over belangrijke 
mededelingen gedurende het project. 

Uitvoerder 

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

Werkvoorbereider  
Roy van der Werff 
T 06 15 26 43 65 
E bewoners.ibisdreef@bam.com 

Werkzaamheden Ibisdreef II 
 

Eind januari start BAM met de eerste 

binnen werkzaamheden in strang 1 van 

het complex aan de Ibisdreef II. 

Nu de werkzaamheden in uw complex 

teruglopen wordt de geluidsoverlast 

minder. Dit is fijn!  

 

Het is nog wel mogelijk dat u last heeft 

van enige geluidsoverlast vanwege de 

werkzaamheden aan de Ibisdreef II. 

 

Waar mogelijk proberen wij de 

werkzaamheden met de meeste 

geluidsoverlast te clusteren in 

tijdsblokken. 

In ieder geval bedankt voor uw begrip. 

Energie tip... 
 

Goed ventileren 

Goede ventilatie in huis is niet alleen belangrijk voor je 

gezondheid, het is ook beter voor het milieu en je 

portemonnee. Vochtige lucht kan namelijk niet goed worden 

verwarmd, dus ook in de winter moet je goed ventileren. De 

vochtige lucht maakt hierdoor plaats voor drogere buitenlucht 

die sneller wordt verwarmd. 

Dan hoef je voor een aangename temperatuur in huis dus 

minder hard te stoken. 

 

Dus roostertjes in de ramen 24 uur per dag open laten staan. 

Daarnaast kun je ’s morgens en ’s avonds even de woon- en 

slaapkamers luchten (5 minuten de ramen tegen elkaar open 

zetten). 


