
   
 
 
Bouwnieuws Huis voor de Stad. 
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De Gemeente Helmond is vorig jaar gestart met de gedeeltelijke oogst van het 
stadskantoor. Inmiddels zijn we vol op bezig met de ruwbouw en sommige plaatsen 
zelfs de afbouw van het Huis voor de Stad. Via dit bouwnieuws ontvangt u informatie 
over de werkzaamheden en planning. 
 
Afgelopen vrijdag is de op de eerste verdiepingsvloer de gietvloer gestort. Ook worden de 
metal stud wanden op deze verdieping al gemonteerd. Aankomende woensdag wordt de 
laatste liftkern gestort op de 4e verdieping. De breedplaatvloeren voor de laatste 
verdiepingsvloer zijn voor 50% gelegd. De andere helft wordt volgende week maandag gelegd.  
 

 



   
 
 
De ijzervlechter is afgelopen week gestart met het maken en leggen van de wapening op de 
laatste verdieping van de nieuwbouw.  
 
Aan de zijde van de raadzaal wordt het laatste staal geplaatst voor de constructie. De 
kanaalplaatvloeren van de raadzaal zijn gelegd. Deze worden volgende week woensdag 
afgestort.  
 
Wanneer deze vloer is uitgehard zal de noodkolom verwijderd worden. Deze dient nu nog als 
een extra ondersteunende constructie deze kolom wordt ook wel hulpstaal genoemd.  
 

 
 
Aan de zijde van de raadzaal is de laatste stabiliteitswand gestort. Deze verbind samen met 
de andere stabiliteitswand de oud -en nieuwbouw. 
 
De 2 bronnen voor de WKO-installatie zijn geboord en worden deze week doorgespoeld. Dit 
duurt een week. Het leidingnet tussen de warme en koude bron ligt er voor 80% in en wordt in 
de aankomende weken verder afgemaakt. 
 
De installateurs van Equans werken op de 1e verdieping verder aan de luchtkanalen en 
leidingen.  
 
 
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. 


