Extra nieuwsbrief Looiershof 3 mei 2017
Voortgang Project Looiershof
Beste mensen,
Het maken van de soilmixwand is vandaag gevorderd tot aan de Verwerhoek.

Afgelopen dagen heeft de freesmachine echter veel geleden van slijtage bij het frezen door de
grindlaag.
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Morgen, 4 mei gaat firma Lameire de secundaire panelen achter de stadsmuur nog maken.
Vrijdag 5 mei wordt er niet gefreesd met de machine.
Lameire gaat dan groot onderhoud plegen( slijtplaten vervangen), zodat men volgende week
maandag om 7:00 uur met frisse moed weer verder kan gaan, hopelijk in één keer tot de
eindstreep.

Contact met de omgeving
Voor alles wat de bouwplaats en het bouwplan aangaat zijn de betrokken partijen te bereiken
via e-mail melding@looiershof.com en 24/7 via het algemene nummer voor vragen en
opmerkingen: 043-207 0407
Projectleider van Timmermans, Gerard van den Berg. Hij is bereikbaar op het mobiele
nummer 06 21 504615 en email g.vandenberg@timmermans-infra.nl .
Inloopspreekuur
Het eerstvolgende inloopspreekuur is morgen donderdag 4 mei tussen 17.00 en 19.00 uur.
Het volgende inloopspreekuur wordt, in verband met vakantie van de projectleider, gehouden
op donderdag 8 juni tussen 17.00-19.00 uur.
Voor omwonenden en kopers is in de bouwkeet elke eerste donderdag van de maand een
inloopspreekuur tussen 17.00 en 19.00, ingang Ezelmarkt/Looiersgracht. U kunt daar terecht
voor een kop koffie en voor vragen of opmerkingen over de bouwwerkzaamheden Looiershof.
Klankbordgroep
Ongeveer vier keer per jaar organiseert aannemer Timmermans een klankbordgroep
bijeenkomst. De klankbordgroep gaat in gesprek over de laatste ontwikkelingen en wisselt
ideeën uit met de aannemer. Wilt u meepraten? U kunt zich aanmelden
via melding@looiershof.com
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Nog vragen?
E-mail melding@looiershof.com
24/7 algemeen nummer voor vragen en opmerkingen: 043-207 0407
Projectleider Gerard van den Berg: 06 21 504615.

Of met betrekking tot de Vaststellingsovereenkomst Looiershof:
Ilse Staals telefoonnummer 040 -233 39 25
ilse.staals@focusrealestate.eu

De volgende nieuwsbrief verschijnt begin 2 e week mei 2017.
Voor informatie kunt u ook terecht op de website www.looiershof.com
Eindhoven, 3 mei 2017
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