Informatiebericht omwonenden Looiershof 2 augustus 2017
Beste mensen,

De bouwvak is voor Timmermans Infratechniek ingegaan. Tot en met 20 augustus worden er
op de bouwplaats geen bouwwerkzaamheden verricht.
De in het werk aanwezige pompen blijven, voor zover nodig in werking. Ze dienen om het
bouwwerk in stand te houden ter veiligheid van het bouwwerk en van de omgeving volgens
de daartoe verleende vergunningen.
De zandvanginstallatie bij de ingang aan de Looiersgracht is omgebouwd. Dit zijn 3 kleine
open stalen containers waar het water van de bemalingsinstallatie instroomt. In deze bakken
zinken eventuele zanddeeltjes naar de bodem van de container voordat het water de Jeker
instroomt.

Timmermans heeft de containers afgedekt met 2 lagen isolatiekleed. Dit isolatiekleed bestaat
uit 2 oranje plastic zeilen met daartussen noppenfolie.
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Ook de bemalingsgaten zijn afgedekt.
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De firma Janssen pleegt deze week onderhoud en reparatiewerkzaamheden aan de
graafmachine die op het terrein aanwezig is.
De firma Herpertz zal op 3 of 4 augustus de camera op de torenkraan bevestigen. Deze
camera kijkt zoals al eerder gemeld enkel loodrecht naar beneden van de loopkat ( ‘het
rijdende karretje op de giek’ ).

De archeologen zullen de laatste werkzaamheden afronden vanaf 7 augustus. Hoe lang de
werkzaamheden duren is afhankelijk van wat zij aantreffen. Mogelijk dat de archeologen het
op het terrein aanwezige rupskraantje moeten gebruiken. De archeologen werken tussen 8.00
en 17.00 uur.
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Het diepste punt is de vloer van de liftputten welke is gerealiseerd aan de oostzijde van de
bouwput. Na de bouwvak moet daar eerst nog worden ontgraven. Dat ontgraven zal nog
ongeveer 1,5 week in beslag nemen (tot eind augustus).

Elke keer als er weer een deel is ontgraven zullen poeren en liftputvloeren worden gestort.

Donderdag 7 september bent u van 17-19 uur welkom om de vorderingen van dichtbij te
aanschouwen.
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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
Tijdens het zomerreces van 29 juli tot en met 20 augustus 2017 werkvoorbereider Stefan
Vreuls s.vreuls@timmermans-infra.nl of op 06 5041 5062
Inloopspreekuur
Het inloopspreekuur van augustus komt vanwege het zomerreces te vervallen. Het
eerstvolgende inloopspreekuur is op donderdag 7 september tussen 17.00-19.00 uur.
U kunt daar terecht voor een kop koffie en voor vragen of opmerkingen over de
bouwwerkzaamheden Looiershof. U kunt zich melden bij de ingang Ezelmarkt/Looiersgracht.
Klankbordgroep
De volgende bijeenkomst met de klankbordgroep moet nog worden ingepland. De
klankbordgroep gaat in gesprek over de laatste ontwikkelingen en wisselt ideeën uit met de
aannemer. Wilt u ook meepraten? U kunt zich aanmelden via melding@looiershof.com
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 vlak na het zomerreces eind augustus 2017.
Voor informatie kunt u ook terecht op de website www.looiershof.com
Eindhoven, 2 augustus 2017
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