Informatiebericht omwonenden Looiershof 8 december 2017
Informatie verstrekking met betrekking tot werkzaamheden buiten overeengekomen werktijden
Looiershof

Beste omwonenden en belanghebbenden van Looiershof.
Vandaag 8 december is het oostelijke deel van de -1 vloer gestort. ’s Morgens om 7.00 uur is
begonnen met het opstellen van de pomp en installeren van de leidingen. Dit was afwijkend van het
voorgaande nieuwsbericht vanwege de onduidelijke weersomstandigheden. Omstreeks 8.30 uur werd
vervolgens het eerste beton gestort.

Naast het storten van de -1 vloer is vandaag ook de 2e hellingbaan gestort. Via deze hellingbaan kan
men in de toekomst van niveau -1 op niveau -2 komen. Deze hellingbaan wordt niet zoals de vloer
gevlinderd. Om voldoende grip te creëren voor de auto’s worden de hellingbanen ‘gebezemd’. Nadat
het gestorte beton voldoende hard is wordt dwars op de rijrichting met een grote harde bezem het
beton opgeruwd.
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Om 16.30 uur was het laatste beton gestort en zat de vloer er helemaal in. Daarna moest het beton de
tijd krijgen om uit te harden zodat de vlinderploeg kan beginnen met hun werk.
Helaas is de winter aangekomen in Nederland. Door de lagere temperaturen hardt het beton minder
snel uit. Helaas zullen de werkzaamheden langer gaan duren dan beoogd. Als het vannacht nog kouder
gaat worden en de toplaag van de vloer zou bevriezen zal het afwerken helaas moeten worden
gestaakt. Hopelijke gebeurt dit niet en kunnen de vloeren zonder onderbreking afgewerkt worden. De
werkzaamheden zullen vanwege deze omstandigheden voort gaan duren tot in de loop van zaterdag.
Wij vragen uw begrip hiervoor.

Met de intrede van de winter worden ook weer de dagen korter en staan de kerstdagen voor de deur.
Om ervoor te zorgen dat de werklieden ’s morgens veilig naar de schaftketen kunnen lopen is een
lichtslang opgehangen op de looproute. Ook is, om poortwachter Roger niet in het donker te laten
staan, zijn keet een beetje aangekleed voor de donkere dagen voor kerst.
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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, 8 december 2017
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