
   
 
 
Bouwnieuws Huis voor de Stad. 
 
 
19 april 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. 
 
Na een vrije Paasmaandag zijn de werkzaamheden weer gestart op dinsdag 19 april. De 
mannen zijn druk bezig met het maken van funderingskisten, het vlechten van ijzer en het 
storten van de funderingen. Deze werkzaamheden lopen door tot week 20.  
 

 
 



   
 
 

Dinsdag 25 april worden de eerste kanaalplaatvloeren ten 
behoeve van de begane grondvloeren geleverd. Eind week 
18 wordt hier het eerste gedeelte van gestort. De stortingen 
van de begane grond vloeren lopen door tot week 22.   
 
In de kruipruimtes is de installateur bezig met het monteren 
van het riool.  
 
Bij het bestaande gedeelte zijn we gestart met het 
aanbrengen van de houtskeletbouw wanden aan de Oost- en 
Zuidgevel. Maandag week 19 wordt de staalconstructie 
geleverd, die hierna ook direct wordt gemonteerd. Afgelopen 
week is ook het bouwterrein verder ingericht, de bouw weg 
met de extra parkeerplaatsen is nagenoeg gereed. 
  
 

 
Afgelopen donderdag is het Mertens bouwteam in Helmond getrakteerd op flink wat kilo’s 
chocolade, dit ter ere van Pasen afgelopen weekend. Op onze social media vindt u nog een 
mooie video van deze traktaties. 
 

 
Het Mertens team met de chocolade paastraktatie van Mertens Bouwbedrijf. 
 
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. 


