Informatiebericht omwonenden Looiershof 9 september 2017
Informatie verstrekking met betrekking tot werkzaamheden buiten de, in
de Vaststellingsovereenkomst Looiershof, overeengekomen werktijden.

Beste mensen,

In de vorige nieuwsbrief werd gemeld dat de werkzaamheden voor het maken van de
tijdelijke bouwkuip en het grondwerk gereed zijn.
De volgende fase, het bouwen van de 2 laags parkeergarage in de bouwkuip, is begonnen.

De poeren voor de kolommen en lift/ pompputten zijn gereed. De vlechter van de wapening
voor de vloer is begonnen. Nadat de wapening voor de vloer is verwerkt wordt de betonvloer
in 2 delen gestort.
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De betonstort voor het eerste westelijke gedeelte ca. 600 m3 beton staat voor vrijdag 22
september 2017 gepland. Het proces voor de betonstort moet in één doorlopende handeling
worden uitgevoerd. Door deze werkzaamheden op een vrijdag uit te voeren kan het
uithardingsproces gedurende het weekend plaatsvinden waardoor er geen tijd verloren gaat in
het bouwproces en in de totale planning.

Vanaf 7.00 uur ’s morgen wordt de betonpomp bij de inrit van de bouwplaats aan de
Ezelmarkt/Looiersgracht opgesteld en aansluitend wordt vanaf 7.30 uur de betonmortel
aangevoerd. Dit gaat continu door tot ca. 16.00 uur.
Tijdens het betonstorten zal er enige overlast zijn t.g.v. betonpomp, aanrijden betonmixers en
het met trilnaalden verdichten van betonmortel op de vloer.
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De betonvloer moet glad (monolitisch) worden afgewerkt. Voor de afwerking worden
vlindermachines ingezet (dit zijn grote blazers die het beton glad blazen) en deze zullen vanaf
14.00 uur aanvangen te blazen. Afhankelijk van verharding van het beton, wat mede
afhankelijk is van de buitentemperatuur, zullen de vlindermachines tussen 22.00 en 24.00 uur
gereed zijn.
Op zaterdag 23 september wordt vanaf ca. 8.00 uur de betonvloer afgedekt met oranje
isolatiekleden ten behoeve van de nabehandeling en verdere uitharding en worden de
vlindermachines afgevoerd.
Gaarne vragen wij uw begrip voor de geplande werkzaamheden.
De opvolgende betonstorten staan ingepland (uitvoering onder voorbehoud van de
weersomstandigheden):
- Vloer-2 oost 13-10-2017
- Vloer -1 west 27-10-2017
- Vloer -1 oost 8-12-2017
- Vloer 0 west 22-12-2017
- Vloer 0-oost 23-3-2018
De geplande werkzaamheden zijn weersafhankelijk. Bij regen en/ of vorst worden deze
uitgesteld tot na het weekend. Over de definitieve data van uitvoering wordt u tijdig
geïnformeerd. Ook als de werkzaamheden vanwege de weersomstandigheden niet kunnen
worden uitgevoerd, wordt u daarover direct geïnformeerd.
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
Inloopspreekuur
Het inloopspreekuur van afgelopen donderdag is door circa 20 mensen bezocht. Het
eerstvolgende inloopspreekuur is op donderdag 5 oktober 2017 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
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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, 9 september 2017
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