Informatiebericht omwonenden Looiershof 14 februari 2018
Informatie verstrekking met betrekking tot werkzaamheden buiten overeengekomen
werktijden Looiershof

Beste omwonenden en belanghebbenden van Looiershof.
Hiermee informeren wij u over de voortgang van de werkzaamheden van de Looiershof en de
werkzaamheden buiten de overeengekomen werktijden.

Betonstort eerste deel 0-vloer (parkeerdek) niet op 16 februari maar op 23 februari 2018
De voor aanstaande vrijdag voorgenomen betonstort van het eerste deel van de 0-vloer wordt
als gevolg van weersomstandigheden opgeschoven met één week.

De betonstort van het eerste deel van de 0-vloer vindt dus plaats op vrijdag 23 februari 2018.
De betonpomp wordt donderdag 22 februari aangevoerd en opgesteld. Het afwerken van de
vloer zal op vrijdag rond 00.00 uur afgerond zijn. Het bouwterrein zal om 0.30 uur verlaten
zijn en de lichten zijn dan gedoofd.
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Storten en afwerken inrit parkeergarage op 16 februari 2018
Op vrijdag 16 februari aanstaande wordt de inrit naar de parkeergarage gestort en afgewerkt.
De verwachting is dat de werkzaamheden rond 00:00 uur gereed zijn. Kort daarna is het
bouwterrein verlaten en zijn de lichten gedoofd.

Betonstort tweede deel 0-vloer (parkeerdek)
De planning voor de betonstort van het tweede deel blijft vooralsnog voor 9 maart 2018
ingepland staan.

Volg de bouw en bezoek de inloopavond op 1 maart
Het eerstvolgende inloopmoment om de bouw van dichtbij te kunnen aanschouwen is op
donderdag 1 maart 2018 van 17:00- 19:00 uur.
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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 .
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

Voor informatie kunt u ook terecht op de website www.looiershof.com

Eindhoven, 14 februari 2018
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