
   
 
 
Bouwnieuws Huis voor de Stad. 
 
15 juni 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. 
 
Mertens Bouwbedrijf is deze week en volgende week druk in de weer met het vlechtwerk. 
Maandag 27e juni wordt het eerste gedeelte van de eerste verdiepingsvloer gestort. Een week 
later op 4 juli wordt het 2e gedeelte van de eerste verdiepingsvloer gestort. 
 

 
Rechts op de afbeelding ziet u een deel van Dokawand. Deze dient als bekisting voor de wanden. 



   
 
 
 

 
De onder stempeling staat alvast klaar voor de breedplaatvloeren van de 2e deel van de 1e verdieping.  
 
Na de stort van de eerste verdieping zullen de timmermannen vervolgens starten met de 
kollommen en wanden voor de 2e verdieping. Equans is bezig met het monteren van de 
luchtkanalen in de bestaande bouw, en Croon Wolter & Dros werkt verder aan de montage 
van de kabelgoten. Er wordt nu gewerkt aan het laatste deel van de Houtskeletbouw. De 
werkzaamheden hiervan lopen nog door tot week 29.  
 
Op de foto rechts ziet u spankabels 
door de wapening lopen. Met deze 
spankabels kan het beton 
nagespannen worden. Het voordeel 
hiervan is dat geen verzwaarde 
stroken onder de vloer nodig zijn, 
waardoor de installateur zijn 
leidingwerk makkelijker en dus 
efficiënter kan aanbrengen.  
 
 
 
 
 
 
 
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. 


