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De Gemeente Helmond is al een tijdje terug gestart met de gedeeltelijke oogst van het 
stadskantoor. Via dit bouwnieuws ontvangt u informatie over de werkzaamheden en 
planning. 
 
Vorige week is Janssen sloopwerken begonnen met het sloopwerk op de 5e verdieping. Op 
de eerste foto is te zien dat een rupskraan de dakrand eraf knijpt.  
De palen die onder de gesloopte vleugels zitten worden onder maaiveld recht afgezaagd. 
Janssen sloopwerken is afgelopen week ook begonnen met de sloopwerkzaamheden aan de 
noordoost gevel. Dit stuk wordt helemaal geoogst.  
De palen van het oude (al geoogste) pand worden ingemeten om de positie te bepalen. Hier 
wordt vervolgens een berekening voor gemaakt voor de nieuwe palen. 
 
Mertens Bouwbedrijf is gestart met de voorbereidingen voor het plaatsen van een trappen 
toren en een bouwlift in het bestaande gebouw. Voor het extra constructiestaal in het 
bestaande gebouw, wat in de eigen staalhal van Mertens Bouwbedrijf in Weert wordt gemaakt, 
is alles ingemeten. De gegevens worden verwerkt op tekening en kunnen hierna worden 
geproduceerd. 
 
Verder zal Mertens beginnen met het dichten van een aantal sparingen in het bestaand 
gebouw.  
 



   
 
 
Aankomende vrijdag (28 januari) wordt het grote bouwbord verplaatst naar de voorzijde van 
de bouwplaats (richting de stad). Dit bouwbord krijgt ook meteen een nieuw uiterlijk! Er zullen 
ook nieuwe bouwdoeken om de bouwplaats heen komen.  
 
 

 
 
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. 
 
 


