
   
 
 
Bouwnieuws Huis voor de Stad. 
 
17 mei 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. 
 
Op dit moment zijn we de laatste kanaalplaten van de begane grond aan het leggen. Aan de 
andere zijde zijn de eerste kolommen al gestort, en volgende week worden ook de eerste 
wanden van de trappenhal gestort. Volgende week starten we met de bekisting (DOKA) van 
de sprinklerput, deze wordt 5,5 meter diep en komt midden in de nieuwbouw te staan. Deze 
kist wordt net als de wandkist van de trappenhallen buiten de bouw geprefabriceerd, waarna 
hij op zijn plek wordt gehesen.  
 

 
 
 



   
 
 

Vanaf volgende week maandag 23 mei 
wordt gestart met het aanbrengen van de 
Hout Skelet Bouw wanden aan de West 
gevel. Op de begane grond is tegen de 
oud bouw ook de eerste stabilisatiewand 
gestort, die de oudbouw verbind met de 
nieuwbouw. Rondom de nieuwbouw 
gaan we grond aanvullen. Daarnaast 
gaan we starten met het plaatsen van 
onderstempeling voor de eerste 
verdiepingsvloer.  
 
Vorige week is Equans gestart met de 
luchtkanalen in de bestaande bouw. 
Croonwolter en Dros is gestart met de 
kabelgoten.   
 

 
Volgende week worden er maar 3 dagen gewerkt, Hemelvaart en de dag erna is de bouwplaats 
gesloten. 
 
 

 
 
 
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. 


