Informatiebericht omwonenden Looiershof 29 december 2017
Informatie verstrekking met betrekking tot werkzaamheden Looiershof

Beste omwonenden en belanghebbenden van Looiershof.
De hoofd uitvoerder van Timmermans heeft ons laten weten dat op donderdag 4 en vrijdag 5
januari 2018 er alsnog werkzaamheden worden verricht op de bouwplaats van Looiershof. Dit
is anders dan wat in de laatste nieuwsbrieven werd gemeld. Deze werkzaamheden vinden
vooral plaats op de -2 vloer en gedeeltelijk op de -1 vloer.
In de periode vóór Kerstmis na de stort van de -1 vloer kon er niet ongehinderd worden
doorgewerkt door de vele regen die is gevallen en de harde wind.
De werkzaamheden worden zodanig uitgevoerd dat de torenkraan op deze dagen NIET
gebruikt zal worden. De torenkraan wordt pas weer gebruikt vanaf 8 januari 2018.
De werkzaamheden op de -2 vloer zullen nauwelijks hoorbaar zijn De werkzaamheden op de 1 zullen handmatig uitgevoerd worden. Ook hier is nauwelijks sprake van geluid dat door de
werkzaamheden zal worden veroorzaakt. De werkzaamheden zullen binnen de reguliere tijden
( tussen 7.00 en 19.00 uur ) worden uitgevoerd.
Wij vertrouwen erop u hiermee correct te hebben geïnformeerd en wensen u, namens het hele
team van project Looiershof, een hele goede jaarwisseling en een voorspoedig en gezond
2018.
Contact met de omgeving
Voor alles wat de bouwplaats en het bouwplan aangaat zijn de betrokken partijen te bereiken via email melding@looiershof.com en 24/7 via het algemene nummer voor vragen en opmerkingen: 043207 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, 29 december 2017
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