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22 maart 2022 
 

 
De Gemeente Helmond is al een tijdje terug gestart met de gedeeltelijke oogst van het 
stadskantoor. Inmiddels zijn we gestart met de ruwbouw van het Huis voor de Stad. Via 
dit bouwnieuws ontvangt u informatie over de werkzaamheden en planning. 
 
Vorige week is Mertens Bouwbedrijf gestart 
met het storten van de werkvloeren voor de 
funderingsbalken bij de kraan, en de 
funderingsbalken langs de oudbouw. 
Aansluitend is Mertens Bouwbedrijf gestart 
met het plaatsen van de funderingskist en het 
plaatsen van de wapening. 
 
Deze week zullen de eerste betonbalken 
worden gestort. Als eerste wordt de fundering 
voor de torenkraan gestort. Deze wordt in 
week 15 wordt geplaatst.  
 
De komende weken zal Mertens Bouwbedrijf 
druk zijn met het maken van de werkvloeren, 
het plaatsen van de wapening voor de poeren, 
funderingsbalken en liftputten.  
Verder worden er deze week nog een aantal 
werkvloeren gestort, dit zijn bijvoorbeeld de 
vloeren van de putten. 
 
 
 



   
 
 
Deze week zijn ook de laatste werkzaamheden met betrekking tot de funderingspalen 
afgerond. De palen zijn op hoogte gemaakt (gekoppensneld), gecontroleerd op breuk 
(doorgemeten) en gecontroleerd of ze op de juiste positie staan (ingemeten).  
 
Verder is deze week een deel van de hout skeletbouw gevel tegen de noordkant van de 
bestaande bouw gemonteerd.  
 
A. Jansen grondwerk heeft het laatste grondwerk afgerond, de bouwput is helemaal op 
hoogte gemaakt. Ook is de bouwweg aangelegd zodat het bouwverkeer rond kan rijden en 
altijd vooruit de bouwplaats kan verlaten. 
 

 
 
Meer informatie 
Wilt u meer informatie over de bouw van het Huis voor de Stad? Kijk dan op de website van 
de Gemeente Helmond: https://www.helmond.nl/huisvoordestad  
Heeft u een vraag over de werkzaamheden of wilt u iets melden? Neem dan contact op via 
e.mertens@mertens-weert.nl of 0495-579751. 
 
Ziet u buiten werktijden iets op of rond de bouwplaats wat niet klopt of heeft u een 
spoedmelding? Dan kunt u in de avond- en weekenduren bellen naar het calamiteiten-nummer 
van Bouwatch: (088) 118 18 00. 
 


