
   
 
 
Bouwnieuws Huis voor de Stad. 
 
15 november 2022 
 

 
 
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. 
 
Deze week wordt de begane grond en de 1e verdieping gereed gemaakt voor de prefab Hout 
Skelet Bouw. Aankomende vrijdag wordt deze geleverd. Maandag starten de werkzaamheden 
voor het plaatsen van de Hout Skelet Bouw. De montage start aan de zuidgevel. Aankomende 
vrijdag 18 november wordt de 5e verdieping gestort.  
 
In de trapkern in de nieuwbouw wordt alles gereed gemaakt voor het plaatsen van de trappen 
en bordessen. 
 
Maandag 21 november komt de 
staalafdeling van Mertens de constructie 
plaatsen tussen het bestaande en nieuwe 
bouwdeel.  
 
De vloeren van de raadzaal zijn vorige week 
afgestort. De gietvloer op de 4e verdieping is 
gegoten.  Afgelopen vrijdag is de op de 
eerste verdiepingsvloer de gietvloer gestort.  
 
 



   
 
 

        
 
Op bovenstaande foto’s is de kelder te zien die als technische ruimte dient. De installateurs 
zijn hier vol op bezig met alle aansluitingen.  
 
De aansluiting voor de WKO-installatie is bijna gereed. De installateurs van Equans werken in 
de bestaande bouw verder aan de luchtkanalen en leidingen. Croonwolter & Dros werkt verder 
aan alle elektra 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. 


