
 

 
 
Aan alle woonschipbewoners van  
Noorderhaven Noord- & Zuidzijde in Groningen 
 
 
Groningen, 1 april 2016 
 
 
Ingebruikname nieuwe brievenbussen 
Inmiddels zijn de laatste nieuwe walkasten geplaatst, waarin de nieuwe brievenbussen zijn geïntegreerd. 
De sleutels voor de nieuwe brievenbussen zijn (of worden zeer binnenkort) door assistent-havenmeester 
Henri Berens persoonlijk aan u overhandigd. Zodra u de nieuwe brievenbus in gebruik heeft genomen, kan 
uw huidige (oude) brievenbus worden verwijderd. Wij rekenen op uw medewerking als woonschipeigenaar 
dat u, uiterlijk 14 dagen na ingebruikname van de nieuwe brievenbus, uw oude brievenbus heeft verwijderd 
en afgevoerd. 
 

Ingebruikname vacuümsysteem 
Momenteel worden er nog werkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van de levering van elektriciteit en 
water in de nieuwe walkasten. Deze werkzaamheden zijn medio april gereed, waarna het testen van het 
vacuümsysteem kan plaatsvinden. Aansluitend zal de ingebruikname van het vacuümsysteem door de 
woonschipbewoners plaats gaan vinden en staat nu ingepland in de weken van 25 april tot 6 mei 2016. 
Hiervoor ontvangt u z.s.m. maar uiterlijk de week voorafgaand aan 25 april a.s. een persoonlijk bericht over 
een persoonlijke afspraak met u voor instructie en ingebruikname van het vacuümsysteem en 
overhandiging van de toegangspas. 
 

Tijdelijke afsluiting van elektriciteit 
Voorafgaand aan de ingebruikname van het vacuümsysteem zal omschakeling naar de nieuwe 
elektriciteitsmeters gaan plaatsvinden. Deze omschakeling betekent dat uw woonschip, gedurende enkele 
uren op één van de werkdagen tussen donderdag 7 april en vrijdag 22 april, zal zijn afgesloten van 
elektriciteit. Zonder tegenbericht gaat Schoon Schip VOF er vanuit dat wij van u toestemming hebben uw 
schip tijdelijk (enkele uren) mogen afsluiten van elektriciteit op één van de werkdagen tussen 7 en 22 april. 
Voorziet u hierbij problemen of heeft u hierover vragen, neem dan z.s.m. contact op met Martin de Haan, 
bereikbaar onder mobiel telefoonnummer 06 – 20300876 of e-mail martin.dehaan@grontmij.nl 
 
Meer informatie? 
Heeft u vragen of klachten, dan kunt u daarvoor contact opnemen met: 
 
Bert Kamphuis       Martin de Haan 
Uitvoerder      projectmanager 
telefoon: 06 – 51 42 49 83    e-mail: martin.dehaan@grontmij.nl  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Martin de Haan 
projectmanager 
Schoon Schip VOF   

 

mailto:martin.dehaan@grontmij.nl

