Extra nieuwsbrief Looiershof 1e week mei 2017
Voortgang Project Looiershof
Beste mensen,

De firma Lameire is sinds drie weken bezig met het frezen van de grond en het plaatsen van
de soilmixwand. Dit geeft in het proces van de bouw van de parkeergarage de meeste overlast.
We begrijpen dat de werkzaamheden voor de omwonenden hinderlijk zijn en dat u zich
zorgen maakt als het voelt alsof er wordt geroerd in de grond waarop hun huis staat.
Dit wordt vooral ervaren door de omwonenden met hun woning gelegen direct langs daar
waar de werkzaamheden die dag plaatsvinden.
Ter geruststelling, de werkzaamheden brengen geen schade aan uw woning toe. Het is een
trilling arme methode. Om de overlast te beperken wordt er met een avegaarboor
voorgeboord.

De solimixwand wordt voorgeboord, gefreesd en geplaatst langs de stadsmuur

Een nadere toelichting:
De firma Lameire, boort voor en freest de grond. Na ca. 4 meter komt de frees in een dikke
grindlaag. Het frezen van de grindlaag geeft de meeste hinder.
Pagina 1 van 4

Het met geel aangeduide gedeelte van de soilmixwand is gereed. Gisteren heeft Lameire ca. 8
panelen gemaakt vanaf de Looiersgracht langs de stadsmuur richting Verwerhoek (oranje
blokjes op de tekening). De planning is dat er ca. 7 á 8 panelen (dit is ca. 15 meter) per dag
worden geplaatst. Een paneel is ca. 2.20 meter breed en 10 meter diep.
Lameire maakt de panelen om en om omdat ze 24 uur moeten verharden. Ze zijn vandaag ook
nog bezig met de overige primaire elementen (oranje gekleurde blokjes op de tekening). De
tussenliggende (secundaire) elementen (groen blokjes op de tekening) worden volgens
planning morgen gemaakt.

Planning 1e en 2e week mei:
Er wordt in de 1e week van mei gewerkt langs de stadmuur. De verwachting is dat, onder
voorbehoud van oponthoud, de hele zijde van de soilmixwand langs de stadsmuur aan het
einde van de week gereed is.
Vervolgens wordt in de 2e week van mei gewerkt parallel aan Achter de Molens richting de
Grote Looiersstraat tot aan de schoorsteen in het bouwplan.
We informeren u begin volgende week hoe de planning is en de vervolgwerkzaamheden gaan
verlopen.

Pagina 2 van 4

Overige informatie:
Sinds 1 mei is het aggregaat voor het mengen van de grout installatie niet meer in gebruik. De
bouwstroom voorziening is op een andere wijze voldoende gezekerd. Dit aggregaat stond
langs de stadswal ter hoogte van de entree van het bouwterrein aan de Looiersgracht 3.
Hierdoor zal aanzienlijk minder hinder worden ervaren.
Begonnen is met het plaatsen van de nieuwe poort bij de bouwinrit. De definitieve
bouwhekken (spijlenhekwerk) worden in de loop van deze week ook geplaatst bij de
bouwingang.
Werktijden
De werktijden zijn tussen 07.00u en 19.00u, binnen die uren vinden de bouwwerkzaamheden
plaats. Incidenteel kan van de werkuren worden afgeweken, bijvoorbeeld het afleveren van
materieel of betonstorten. Dit zal van tevoren worden gecommuniceerd met de
betrokkenen/omwonenden.
Wij vragen uw begrip hiervoor.
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 .
Inloopspreekuur
Het eerstvolgende inloopspreekuur is op donderdag 4 mei tussen 17.00 en 19.00 uur.
Het volgende inloopspreekuur wordt, in verband met vakantie van de projectleider, gehouden
op donderdag 8 juni tussen 17.00-19.00 uur.
Voor omwonenden en kopers is in de bouwkeet elke eerste donderdag van de maand een
inloopspreekuur tussen 17.00 en 19.00, ingang Ezelmarkt/Looiersgracht. U kunt daar terecht
voor een kop koffie en voor vragen of opmerkingen over de bouwwerkzaamheden Looiershof.
Klankbordgroep
Ongeveer vier keer per jaar organiseert aannemer Timmermans een klankbordgroep
bijeenkomst. De klankbordgroep gaat in gesprek over de laatste ontwikkelingen en wisselt
ideeën uit met de aannemer. Wilt u 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
De volgende nieuwsbrief verschijnt begin 2 e week mei 2017.
Voor informatie kunt u ook terecht op de website www.looiershof.com
Eindhoven, 2 mei 2017
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