
   
 
 
Bouwnieuws Huis voor de Stad. 
 
26 juli 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. 
 
Afgelopen week is de eerste helft van 2e verdiepingsvloer gestort. Volgende week dinsdag de 
andere helft van de verdiepingsvloer. Voor de kolommen van de 2e verdieping worden de 
monotubes weer voorbereid. Deze monotubes dienen als bekisting. Met dokawanden worden 
weer voorbereidingen gestart voor de trappenhal van de 2e verdieping. Op het dak van de 
bestaande bouw wordt  nooddakbedekking aangebracht.  
 

 
 



   
 
 
Als voorbereiding voor de afbouw van de bestaande bouw 
zullen er sandwichpanelen geplaatst worden. Zo zal dit 
gedeelte wind en waterdicht zijn.  
 
Het hoogste punt is vorige week gevierd met onze 
bouwvakkers en direct betrokkenen van het bouwteam.  
 
We hebben stilgestaan bij deze mooie mijlpaal onder het 
genot van een heerlijke lunch! 
 
Op de onderstaande foto is goed te zien dat er in het grootste deel van de kozijnen het glas 
geplaatst is. In de bestaande bouw werkt Croonwolter & Dros verder aan de kabelgoten. De 
luchtkanalen worden aangebracht door Equans.  
 
De bestaande bouw wordt er ook gewerkt aan de sprinklerinstallatie. Volgende week maandag 
gaan onze staalmonteurs starten met de staalconstructie van de raadzaal.  
 
Vanaf 5 augustus gaan de bouwers verdiend met vakantie. Op 29 augustus worden de 
werkzaamheden weer opgepakt. Namens het hele bouwteam wensen we iedereen een fijne 
zomervakantie. 
 

 
 
 
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. 


