
   
 
 
 
Bouwnieuws Huis voor de Stad. 
 
22 februari 2022 
 

 
 
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. 
 
De sloopwerkzaamheden van Janssen zijn zo goed 
als klaar. Zij hebben de laatste sloop aan de 
Noordzijde afgerond. Van deze Noordzijde blijft een 
klein blokje staan. Hier zit de trafo en de 
wateraansluiting in.  
 
Fundex is inmiddels begonnen met de 
fundatiepalen. De eerste palen zijn gereed. Zij 
zullen nog 4 á 5 weken bezig zijn.  
 
Er is bewust gekozen voor de fundexpaal. Dit is 
géén heipaal en deze wordt dus ook niet in de grond 
geslagen. Het voordeel van deze palen is dat dit 
nagenoeg geluidloos uitgevoerd kan worden. 
 
Afgelopen week hebben wij noodgedwongen de 
dichte bouwafscheiding moeten vervangen door 
traditionele bouwhekken. De 3 stormen die over 
Nederland trokken zorgden ervoor dat 70% van 
onze hekken om lagen. Elk nadeel heeft zijn 
voordeel, nu kunnen passanten wel mooi de 
voortgang van de bouw volgen. 



   
 
 
 
 

 
 
 
De timmerlieden van Mertens Bouwbedrijf gaan deze 
week starten met de houtskeletbouw rondom het 
bestaande gedeelte. Het betonnen skelet zal worden 
voorzien van houten regelwerk, waar straks de 
gevelbeplating aan bevestigd wordt. Deze 
werkzaamheden zullen ongeveer 2 maanden duren. 
De mannen van onze staalconstructie zijn bezig met 
het monteren van het hulpstaal. Deze wordt onder 
andere bij de nieuwe trapsparingen gemonteerd. 
Verder zijn er vloeren geleverd om de bestaande 
liftschaft te dichten, deze zullen ook in de loop van de 
week worden gemonteerd. 
 
 
 
 
 
Hier ziet u de stelling van de Fundex palen in uitvoering. 
 
 

Vorige week hebben we een video opgenomen. Op deze video ziet u de laatste 
ontwikkelingen die op de bouwplaats plaats hebben gevonden. Bekijk de video via deze link: 
https://www.youtube.com/watch?v=M-o1Lv253mw of scan de QR-code:  

 
 
 
 
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. 
 


