
Huis voor de Stad

 

 

Laatste ontwikkelingen Huis voor de
Stad

Programmamanager Jordie van Berkel-

Schoonen vertelt dat we al een paar jaar achter

de rug hebben aan voorbereiding. Inmiddels zijn

we begonnen met de bouw. Er is veel geoogst

vanuit het oude Stadskantoor. Er is bijna niks

verloren gegaan. Het deel dat nu nog staat, blijft

ook staan. Dat gebruiken we voor het Huis voor

de Stad. Vanaf nu wordt het alleen maar mooier! 

Verslag digitale informatiebijeenkomst
omwonenden

Op maandagavond 7 februari vond er een informatiebijeenkomst plaats

voor de omwonenden. Een goed moment om elkaar bij te praten nu we

een nieuwe fase in gaan. Het slopen, of het oogsten, ligt voor het grootste

deel achter ons en we starten binnenkort met de bouw. Vanwege de

geldende coronamaatregelen en daarmee voor ieders veiligheid, hielden

we de avond digitaal. De volgende keer hopen we elkaar weer live te

ontmoeten onder het genot van een kop koffie. 

De agenda was als volgt:
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De bouw van het Huis voor de Stad kan
beginnen! 

Wethouder Harrie van Dijk geeft via een

filmpje het officiële startsein voor de bouw. Dit

filmpje kunt u terugvinden op onze website

www.helmond.nl/huisvoordestad. 

Planning voor de
komende periode
door Mertens

Vervolgens licht Elise

Mertens van Mertens

Bouwbedrijf de planning

toe. De inrichting van de

bouwplaats is klaar en de

grondwerkzaamheden

zijn begonnen. Mertens

is gestart met de eerste

palen en de fundering. 

Deze planning vindt u ook op onze website: www.helmond.nl/huisvoordestad. Ook vindt u daar

een 3D filmpje over hoe het Huis voor de Stad in verschillende fasen wordt opgebouwd.

Informatie door Mertens

De stelling voor de fundatiepalen is in de week van 7

februari opgebouwd. Dit duurt enkele dagen. Deze zal

vervolgens ongeveer 4 á 5 weken in werking zijn. Er is

bewust gekozen voor de fundexpaal. Dit is geen

heipaal en deze wordt dus ook niet geslagen. De

fundexpalen worden geboord. Het voordeel van deze

palen is dat dit nagenoeg geluids- en trillingsarm

uitgevoerd kan worden, zodat u als omwonende er zo

min mogelijk last van heeft. In maart komt er op de

bouwplaats een torenkraan te staan. 
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Vragen, overlast of
andere
opmerkingen?

Mail naar: e.mertens@mertens-weert.nl

Bel of whatsapp naar: 0495-579751

Op dinsdag is Elise aanwezig op de

bouwplaats.

Uitvoerder Leon Timmermans. Even

zwaaien bij een poort. Voor uw eigen

veiligheid nooit de bouwplaats zomaar

oplopen.

Het laatste nieuws over de bouw kunt u vinden

via www.helmond.nl/huisvoordestad.  

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u overlast

melden? Dan kunt u terecht bij Elise Mertens

van Mertens Bouwbedrijf. U kunt haar

bereiken via: 
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Foto’s 

Heeft u vanuit uw raam, vanaf uw balkon of op

straat foto’s gemaakt? Dan vinden wij het super

leuk als u ze met ons deelt via

toekomstgerichtwerken@helmond.nl. Geef

dan ook gerust aan of we deze foto('s) mogen

gebruiken voor onze communicatie. Dat doen

we graag!
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