
 

 
 

Aan de bewoners en ondernemers omgeving Plaza West  

 

 

Haarlem, 17 november 2018 

 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

U ontvangt deze brief omdat u in de omgeving woont en/of werkt van Plaza West in Haarlem. Het voormalige 

EKP terrein verandert de komende jaren tot een gebied met nieuwe winkels en woningen, verspreid over 

meerdere gebouwen. In deze brief vertellen we dat we gaan starten met de sloop van het voormalige Office Hotel 

én dat de bouw van de eerste twee nieuwe gebouwen van start gaat. In de afgelopen periode is het gebouw waar 

o.a. de Albert Heijn in zit, compleet getransformeerd. Ook zijn sloopwerkzaamheden uitgevoerd aan o.a. de 

voormalige Action en het Expeditiehof. Dit alles om ruimte te maken voor de bouw van de nieuwe gebouwen in 

Plaza West die binnenkort van start gaat.  

 

Sloop van het voormalige Office Hotel 

Volgende week starten we met de sloop van het voormalige Office Hotel. Ook de resterende bebouwing aan de 

oostzijde (naast het voormalige Office Hotel) wordt gesloopt. Voor de veiligheid van de omgeving zijn er hekken 

geplaatst. De sloopwerkzaamheden vinden plaats onder de geldende veiligheidsmaatregelen voor de 

werknemers op de bouwplaats en voor de omgeving. We verwachten ongeveer 4 maanden nodig te hebben voor 

de sloopwerkzaamheden. In de kerstperiode wordt niet gewerkt.  

 

Inloopbijeenkomst op maandag 26 november 

De start van de bouw van de eerste gebouwen van Plaza West (gebouwen 1 en 6) is begin december. Omdat we 

ons kunnen voorstellen dat onze buren graag meer willen weten over de bouw, nodigen we u graag uit voor een 

inloopbijeenkomst over de bouw op maandag 26 november tussen 17:00 en 19:00 uur. De bijeenkomst vindt 

plaats op het terrein, in het gebouw waar ook de AH zit. U bereikt de ruimte via de ingang van Fit For Free en 

Monkey Town. U kunt op elk gewenst tijdstip tussen 17:00 en 19:00 uur binnenlopen. Er zijn geen plenaire 

presentaties. Tijdens de informatiebijeenkomst licht een team van Plaza West en M.J. De Nijs de plannen de 

bouw van gebouwen 1 en 6 toe. Er is volop ruimte voor uw vragen.  

 

Website  

We gaan de buren gedurende de bouw per e-mail informeren. Ook plaatsen we informatie op www.plazawest.nl. 

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om 26 november langs te komen maar wilt u wel informatie ontvangen? Stuur 

een bericht naar contact@plazawest.nl, dan zetten wij u op de lijst en ontvangt u informatie over de 

bouwwerkzaamheden.  

 

Aanmelden 

Voor de organisatie van de avond is het fijn als u zich van tevoren aanmeldt, per e-mail naar 

contact@plazawest.nl. Als u in aanloop naar de avond al vragen heeft, kun u ze ook op dit emailadres stellen. We 

zien u graag maandag 26 november.  

 

Met vriendelijke groet, namens Plaza West Haarlem en Bouwbedrijf M.J. De Nijs, 

Han Kleinjan & Dirk Vet 
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