
   
 
 
Bouwnieuws Huis voor de Stad. 
 
24 januari 2023 
 

 
 
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 week zijn de kozijnen aan de 
zijde van het park geplaatst ter hoogte van 
de raadzaal. Op deze hoogte zijn ook de 
kozijnen aan de binnenzijde (atrium) 
geplaatst. Deze week start ASW ook met 
het plaatsen van de kozijnen op de 2e 
verdieping aan deze zijde.  
 
Het leuningwerk in het atrium is gereed. Op 
de bovenstaande foto zie je hoe de stalen 
leuningen een verbindende factor zijn 
tussen de bestaande en nieuwbouw.   
 
 
 
 
 
 



   
 
 
De staalconstructie van het dak is grotendeels gemonteerd. Volgende week wordt de kraan 
gedemonteerd en afgevoerd. Hierna wordt het dak dichtgemaakt met stalen dakplaten.  
 

 
 
 
Aan de zijde van de torens zit er al een deel glas in 
de gevel. ASW zal de komende weken nog druk zijn 
met het plaatsen van de kozijnen en het glas. 
 
Onze timmermannen werken nog verder aan de 
bevestigingsmiddelen voor de HSB (Hout Skelet 
Bouw) elementen aan verschillende zijdes van het 
gebouw.  
 
In de bestaande bouw wordt er op de begane grond 
ook getimmerd. Hier zijn de eerste dagkanten al 
geplaatst. Zie foto hier rechts.  
Ook zijn de werkzaamheden opgestart voor het 
timmeren van de koven. 
 
 
 
 
 
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. 


