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

Werkzaamheden bushalte  
Oranjebaan 

 
Datum 21 oktober 2019 Ons kenmerk CAVL/OVG/00268 

Behandeld door Els De Cannière Betreft Werkzaamheden bushalte Oranjebaan 

 

Beste bewoners, 

 

Sinds maart 2019 stopt de tijdelijke buslijn 55 richting station Amsterdam Zuid op de bushalte Oranjebaan 

op de oprit richting de Beneluxbaan. Deze halte is op dit moment opgebouwd uit tijdelijke elementen van 

aluminium. Nu de werkzaamheden van de Gasunie op deze plek klaar zijn, kan deze tijdelijke halte 

omgebouwd worden tot een definitieve halte. Met deze brief wil ik u informeren wat deze 

werkzaamheden inhouden, wanneer dit plaatsvindt en wat dit voor u betekent.  

 

Iets ten zuiden van de huidige tijdelijke halte (op de plek van de vroegere nachtbushalte) gaan we een 

definitieve bushalte maken. Tevens verplaatsen we het bushokje, doen we aanpassingen aan de 

middenheuvel ter hoogte van het zebrapad en verwijderen we de huidige tijdelijke halte. Deze 

werkzaamheden worden uitgevoerd tussen 21 oktober en eind november.  

 

Om het verkeer op de Oranjebaan en de op- en afrit op de Beneluxbaan niet te hinderen vinden de 

werkzaamheden zoveel mogelijk plaats vanaf de zijde van de stoep en het grasveld. De aannemer werkt 

tussen 07.00 en 16.00 uur, waarbij incidenteel doorgewerkt kan worden tot 19.00 uur. Voor bus 55 blijft 

de definitieve bushalte tot eind 2020 in gebruik. Daarna wordt de nieuwe tramlijn 25 (vernieuwde 

Amstelveenlijn) in gebruik genomen, die rijdt van station Amsterdam Zuid naar Amstelveen Westwijk. 

 

Afsluiting rijstrook voor aanpassen middenheuvel 

Voor het aanpassen van de middenheuvel ter hoogte van het zebrapad wordt één rijstrook tijdelijk 

afgesloten. Deze werkzaamheden worden op één dag uitgevoerd, naar verwachting vrijdag 8 november 

na de ochtendspits. Het verkeer wordt die dag met inzet van verkeersregelaars om-en-om via de 

westelijke rijstrook geleid.  

 

Wij vragen uw begrip voor eventuele (geluid)hinder tijdens deze werkzaamheden. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heeft u nog vragen? 

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 woensdag- en vrijdagmiddag van 12.00 tot 

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

bibliotheek). 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Els De Cannière 

Communicatieadviseur Amstelveenlijn 

 

 

Deze brief is huis-aan-huis verspreid aan de Max Havelaarlaan 1 t/m 83.  

 

 


