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Herinrichting buitenruimte Bangkokdreef
De gemeente Utrecht start op 15 april met de herinrichting van de openbare ruimte rond de
hoogbouwflat aan de Bangkokdreef. In dit wijkbericht leest u meer hierover.
Aanleiding

In opdracht van woningbouwcorporatie Portaal wordt
de bestaande hoogbouwflat aan de Bangkokdreef

gerenoveerd. Om de vernieuwde ingangen van de
flat goed aan te laten sluiten, richten we ook de
openbare ruimte rond de flat opnieuw in.
Het ontwerp: voorkant flat
Aan de voorkant van de flat komen parkeerplaatsen
te vervallen zodat het trottoir breder wordt. De

mindervalidenparkeerplaatsen worden verplaatst

naar de kopse kanten van de midden-parkeerplaats,
één plantvak wordt hierdoor kleiner.

In het trottoir komen, naast de entrees, plantvakken
en gazons met o.a. siergrassen en vaste planten.
Daarnaast is er ruimte voor fietsenrekken.
Het ontwerp: achterkant flat

Fasering
De werkzaamheden worden uitgevoerd door
aannemer J. Veldhuizen.
De werkzaamheden starten maandag 15 april en
duren ongeveer vijf weken. De werkzaamheden zijn
in drie hoofdfasen opgedeeld.
 Fase 1: week 16 aanleg parkeerplaatsen.
 Fase 2: week 17 en 18 opbreken en opnieuw
aanbrengen verharding voorzijde flat.
 Fase 3 week 19 en 20 pad naar Park de Gagel en
afwerking.
De planning is onder voorbehoud van onder andere
de weersomstandigheden. Als er in de planning
grote veranderingen optreden, informeren we u
opnieuw.

De aannemer plaatst aankondigingsborden, zo weet

u wanneer u geen gebruik kunt maken van de rijweg
en parkeerplaatsen.

Aan de achterkant van de flat zijn t.b.v. de

Afval

struiken verwijderd. Om een parkachtige, open

de gebruikelijke ondergrondse afvalcontainers

renovatiewerkzaamheden een aantal bomen en
uitstraling te houden worden hier geen bomen terug
geplant. In het nog in te zaaien gazon worden

stroken ingezaaid met kruidenmengsels.

Aan de zijkant van de flat komt een pad om de

verbinding te maken tussen de Bangkokdreef en Park
de Gagel.
Zo ziet het er uit
De ontwerptekening vindt u op de achterzijde van dit
wijkbericht.

Tijdens de werkzaamheden kunt u het afval/GFT in
aanbieden.

Meer informatie
Op www.utrecht.nl/wonen-en-leven/wijken/wijkovervecht/wat-gebeurt-er-in-de-wijk/staat deze
informatie ook, met de ontwerptekening die u kunt
downloaden.
Voor vragen of opmerkingen kunt u contact
opnemen met de projectleider Anja Bechan van
Stadsbedrijven, via telefoonnummer 14 030 of via email stadsingenieurs@utrecht.nl

Voor vragen over uw wijk kunt u contact opnemen
met Wijkbureau Overvecht, Zamenhofdreef 17, via
telefoon 14 030, email overvecht@utrecht.nl.
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