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Nieuwsbrief 19 mei 2016 
 
 
Renovatie luchtschachten  M.V. Box (ventilatie) 
Vorige week hebben wij bezoek gehad van de fabrikant van de ventilatoren S & P in verband 
met de plotselinge (uit zichzelf) wijzigende ventilatorsnelheden. Het is gebleken dat dit 
veroorzaakt wordt door beïnvloeding van het nieuwe 4G-netwerk van o.a. smartphones  en 
spelcomputers. Ook is het bereik van de afstandsbediening van de ventilatoren erg groot 
waardoor deze mogelijkerwijs door een andere buurtbewoner kunnen worden bediend. 
 
Indien u dergelijke hinder ondervindt graag de volgende actie ondermen: noteer de datum 
en het tijdstip wanneer dit gebeurt, aangevuld met een korte omschrijving van de 
ventilatorstand e.d. Vervolgens mailt u dit naar info@groningenvastgoedbeheer.nl 
 
Na oplevering van alle appartementen wordt door de fabrikant een inventarisatie gemaakt 
van de probleemgevallen en zal dit opgelost worden. 
 
De verwachting is dat eind Mei alle appartementen gereed zijn. 
 
 
 
Groen op de Fongersplaats. 
Het is weer prachtig op de Fongersplaats 
met al het groen en de nieuwe aanplant 
welke door hovenier Hartlief en de 
Gemeente Groningen weer zijn gedaan. 
Ook de voorzijde bij de Vechtstraat ziet 
er weer fantastisch uit met dank aan de 
Gemeente Groningen.  
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Hoogte entree parkeergarage: 
 
De opgave van de hoogte entree 
ingang parkeergarage hebben 
wij 5 cm. lager op de 
waarschuwingsbalk laten zetten. 
Voor de gewone auto’s is deze 
hoogte ruimschoots voldoende 
maar voor langere busjes 
moet de bestuurder zeer 
voorzichtig naar binnen rijden. 
Door de knik bij de entreevloer 
van de parkeergarage komt de 
bus hoger te liggen. Dat kan tot 
gevolg hebben dat het dak net 
de bovenrand raakt van de  
parkeergarage. 
 
HET IS DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE BESTUURDER/CHAUFFEUR OM TE BEZIEN OF 
DE BUS ER DOOR KAN OF NIET. 
 

 
Honden uit laten op de Fongersplaats. 
De Fongersplaats is geen plaats om honden hun behoefte te laten doen. Als de hond toch 
per ongeluk zijn behoefte doet dan dient de eigenaar van de hond zonder meer dit op te 
ruimen middels een poepzakje.  Als dat niet gebeurt en de eigenaar wordt hierop 
aangesproken wordt er verwacht dat het gewoon wordt opgeruimd. 
Wij wonen hier met elkaar en zullen rekening met elkaar moeten houden. 
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