Nieuwsbrief Looiershof 19 oktober 2018
Voortgang Project Looiershof
Beste mensen,
Hiermee brengen wij u op de hoogte van de voortgang van de bouw van de Looiershof.

BLOK ABC ;
1e verd. vloer blok C gereed
Blok B wapening gereed gestort
Blok A gestort
Begin week 43 zal er gestart worden met de kalkzandwanden 1e verd
2e verd vloer blok C zal dan in week 44 starten
(Zie foto 1)

Foto 1
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BLOK G ;
Voorbereidingen vloer 1e verd. stort vloer week 45
(zie foto 2)

Foto 2
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BLOK H ;
Achtergevel – peil gereed incl. riool, aanvullen van tuinen en gereed maken
voor het plaatsen van ketenpark in week 44
Betontrappen aangebracht naar -1

BLOK DEF
Start na ruwbouw blok ABC en G

BLOK I EN J
Start aansluiten na blok DEF.

GARAGE -1 EN -2 ;
Betontrappen aangebracht van algemene trappenhuizen naar -1 en -2
En bezig met Installatie werkzaamheden.

Foto 3
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Over de voortgang van de bouw blijven wij u regelmatig informeren.
De activiteiten op de bouwplaats kunt u 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 Bouwbedrijven Jongen is Perry Kemp.
Rechtstreeks contact met Bouwbedrijven Jongen loopt via Henk Kessels (Hoofd-Uitvoerder).
Hij is overdag bereikbaar tussen 08:00 en 16:00 op telefoonnummer 06 5022 3080 of email
looiershof@bouwbedrijvenjongen.nl
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
en de facebookpagina @looiershofmaastricht

Eindhoven, 19 oktober 2018
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