Informatiebericht omwonenden Looiershof 3 december 2017
Informatie verstrekking met betrekking tot werkzaamheden buiten overeengekomen
werktijden Looiershof

Beste omwonenden en belanghebbenden van Looiershof.

Op 21 november 2017 heeft Timmermans Infratechniek het eerste deel ( blauw gearceerd
gedeelte ) van de keldervloer niveau -1 van de parkeergarage van beton voorzien.

Op dit deel van de vloer liggen nog altijd de oranje isolatie kleden en er is gestart met het
maken van de betonwanden die straks het dak van de parkeergarage moeten dragen.
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Op vrijdag 8 december zal het tweede deel van deze vloer gestort worden.

Ter voorbereiding van de stort zal op donderdag 7 december de betonpomp alvast worden
aangevoerd en opgesteld, zodat op vrijdag direct na 7:00 uur gestart kan worden met het
aanbrengen en verwerken van de ca. 280 m3 betonmortel.
Het storten zal rond het middaguur gereed zijn, maar het afwerken van de vloer (vlinderen)
kan naar verwachting pas aan het einde van de middag starten en zal zeker weer tot in de
nachtelijke uren doorgaan.
Zoals reeds eerder gemeld is een en ander sterk afhankelijk van de weersomstandigheden. De
genoemde data (7 en 8 december) zijn daarom onder voorbehoud van goed genoeg weer om
de werkzaamheden uit te voeren. Bij regen en / of vorst zal het storten moeten worden
doorgeschoven naar een andere datum. Als dat in de loop van de komende week uit de
weersvoorspellingen blijkt, wordt u daarover geïnformeerd. Vooralsnog lijken de genoemde
data haalbaar te zijn.
Nadat dit tweede vloerdeel gestort is, wordt verder gewerkt aan de kolommen en wanden die
op deze vloer gemaakt moeten worden voor het dragen van het dak van de garage.
Deze vloer zal in januari/februari 2018 gemaakt en gestort worden. De exacte data daarvan
zijn nu nog niet bekend.
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Deze vloer zal eveneens in twee delen van elk ca. 600 m3 beton gestort worden. Hierover
ontvangt u nadere informatie na het kerstreces.
De grondwaterbemaling is gestaakt. Afgelopen week zijn de laatste 2 brongaten in de
keldervloer van de parkeerkelder gedicht.

Kerstreces
Van 22 december tot en met 7 januari 2018 vinden er geen bouwactiviteiten plaats op de
bouwplaats van Looiershof.

Inloopavond in december op een andere dag
Eerst volgende inloop avond is op donderdagavond 21 december 2017 van 17-19 uur.

Pagina 3 van 4

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, 3 december 2017
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