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Aan de bewoners, ondernemers en/of gebruikers van dit pand 

Tijdelijke afsluiting spooroverweg  
halte Westwijk 
 

 

Datum 11 februari 2020 Ons kenmerk CAVL/OVG/09179 

Behandeld door Danielle Opdam Betreft Tijdelijke afsluiting spooroverweg halte 

Westwijk 

 

 

Beste bewoners, ondernemers,  

 
Om eind dit jaar tram 25 (de vernieuwde Amstelveenlijn) ook in Westwijk te laten rijden gaat 
hoofdaannemer VITAL van maandag 24 tot en met vrijdag 28 februari het spoor op de goede plek duwen. 
Hiervoor is de spooroverweg bij halte Westwijk afgesloten voor fietsers en voetgangers. Als extra 
dienstverlening rijdt Connexxion bus 551 een aangepaste route. Graag informeren we u hierover. 
 
De belangrijkste praktische zaken en de gevolgen voor verkeer en omgeving: 

 Het werk vindt plaats van maandag tot en met vrijdag tussen 7.00 en 16.00 uur.  

 Fietsers en voetgangers worden ter plaatse omgeleid, zie afbeelding 1.  

 Om de omloopafstand tot de halte te verkorten stopt bus 551 extra bij de halte Hammarskjöldsingel 
(Burgemeester Wiegelweg, halte lijn 199, richting Amstelveen Praam), zie afbeelding 2.  

 
Afbeelding 1: Loop- en fietsroute: blauwe lijn is fietsen en rode lijn is lopen. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Afbeelding 2: Aangepaste route bus 551 

 

Heeft u nog vragen? 

Op onze website vindt u meer informatie over onze werkzaamheden. U kunt ons bereiken via 

www.amstelveenlijn.nl, info@amstelveenlijn.nl of bellen naar 020 - 470 4070 (24 uur per dag/7 dagen per 

week bereikbaar). Ook zijn wij iedere woensdagmiddag van 12.00 tot 17.00 uur  en vrijdag van 9.00 tot 

17.00 uur aanwezig in het bezoekerscentrum Amstelveen InZicht (Stadsplein 103, 2e verdieping in de 

bibliotheek).  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Danielle Opdam 

Communicatieadviseur Amstelveenlijn 

 
Deze brief is huis-aan-huis verspreid in de buurt van halte Westwijk en staat ook op onze website.  

 


