Nieuwsbrief Looiershof 14 maart 2018
Voortgang Project Looiershof
Beste mensen,
Hierbij de actuele informatie omtrent voortgang werkzaamheden aan de parkeergarage
Looiershof.
Vrijdag 9 maart 2018 is het laatste deel van de 0-vloer of parkeerkelderdek voorzien van 673
m3 beton. Hiervoor is de betonpomp voor de ingang van het bouwterrein aan de Ezelmarkt
neergezet en moesten de betonmixers op de Ezelmarkt gelost worden.

De betonstorten door Timmermans zijn nu afgerond. De werkzaamheden waren binnen de
reguliere werktijden afgerond. Op zaterdag is de betonvloer afgedekt, zijn de betonleidingen
opgeruimd en is de betonpomp afgevoerd.
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Timmermans voltooit nu nog de uitrit van de parkeergarage naar de Looiersgracht en de
fundering van blok J.
Eind maart/begin april 2018 wordt de bouwplaats overgedragen aan Bouwbedrijf Jongen die
de woningen en appartementen realiseert.

Deel uw ervaringen
In november 2017 heeft u eerder kunnen deelnemen aan een enquête naar uw ervaringen
omtrent het project realisatie Looiershof. Timmermans|TBI is benieuwd naar uw ervaringen
nu de betonconstructie van de parkeergarage bijna gereed is. Via de link
https://goo.gl/forms/iHGEVSfVq5PLYgfY2 kunt u de vragenlijst invullen over uw ervaring en
beleving van het werk. Met uw waardering en uw op- of aanmerkingen worden adviezen
opgesteld die meegenomen worden naar volgende projecten. U kunt de vragenlijst anoniem
invullen en de uitkomsten van de enquête zullen we met u delen. Wij stellen het zeer op prijs
als u de moeite wilt nemen om de vragen in te vullen!
Inloopspreekuur
Donderdag 15 maart 2018 van 17.00-19.00 uur.
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De werkzaamheden kunt u ook online via de webcam volgen.
De webcam is direct te bereiken via www.looiershof.com
Klik op de rode pijl “Volg de bouw via de live webcam”.
Een andere directe url is: http://bouw.webcam.nl/focus
De webcam is alleen te zien via internet explorer.

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, 14 maart 2018
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