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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 3 weken bouwvakvakantie zijn we alweer 1 week aan het werk op de bouwplaats van het 
Huis voor de Stad. Op de foto hierboven zie je (batch C betonnen constructie) dat het proces 
per verdieping wordt herhaald. Dit proces bestaat uit: vloer leggen, vloer storten, kolommen 
storten en trappen/lift kernen sorten. Hierna volgt weer een onderstempeling van de volgende 
verdieping. Dit proces herhaald zich tot de dakvloer (de 5e verdieping).  
 
De schil wordt op dit moment voorzien van dampdoorlatende folie. Deze folie wordt geplaatst 
aan de buitenzijde van de gevel (de koude zijde). De folie zorgt ervoor dat het vocht vanuit de 
constructie naar buiten kan treden. Bovendien is dampdoorlatend folie waterkerend, waardoor 
vocht van buitenaf, zoals regen of sneeuw, niet naar binnen kan treden. 
 

  



   
 
 
Vorige week is Mertens gestart met de staalconstructie van de raadzaal. Aan deze zijde is een 
tijdelijke stalenkolom van 2 verdiepingen hoog geplaatst. Deze dient als ondersteuning tijdens 
de bouw en wordt later verwijderd. Op de foto is een verdieping zichtbaar die als glazen gang 
zal fungeren. Vanuit deze gang is er dan de mogelijkheid om in het atrium en de raadzaal te 
kijken. 
 

 
 
Rondom de bouw wordt het 
regelwerk bevestigd voor de 
onderaansluiting van de gevel. De 
nieuwbouw wordt ook voorzien van 
hout skelet bouw (HSB). Bij de 
bestaande bouw zijn deze HSB 
elementen op de bouwplaats 
getimmerd. Bij de nieuwbouw is er 
gekozen voor prefab HSB 
elementen. Deze worden dus kant 
en klaar geleverd op de 
bouwplaats, waarna ze direct op 
het regelwerk gemonteerd kunnen 
worden.  
 
 
 
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. 


