
Hoe staat het met
de Amstelveenlijn?
Het is een tijd stil geweest rond de plannen voor de nieuwe Amstelveenlijn. 
Maar achter de schermen zijn we hard bezig. De gemeenten Amstelveen 
en Amsterdam, stadsdeel Zuid en de Stadsregio Amsterdam werken op dit 
moment de plannen uit.

Veilig, snel, betrouwbaar en comfortabel

Zoals u weet, gaan we de tramverbinding tussen Amstelveen Westwijk en 
Amsterdam Zuid vernieuwen. We streven naar een Amstelveenlijn die,
als opvolger van de huidige lijn 51, veiliger, sneller, betrouwbaarder en 
comfortabeler is. En we gaan ervoor zorgen dat er meer reizigers kunnen 
worden vervoerd. Dat doen we onder meer met moderne haltes, nieuw 
materieel en drie verdiept liggende kruispunten. Die laatste zorgen voor
meer veiligheid en een betere doorstroming van het verkeer.

We nemen naar verwachting eind dit jaar een definitief besluit over de 
vernieuwde lijn, en alles wat daarvoor nodig is. Het bouwen en verbouwen 
start naar verwachting in 2018. In de bijlage vertellen we u in het kort wat
de stand van zaken is. 

Uw vragen of twijfels horen wij graag

Voordat het zover is, willen we u graag weer betrekken bij het project.  
Dat doen we dit jaar onder meer met een aantal inloopavonden. Tijdens  
deze bijeenkomsten praten we u bij over de stand van zaken en bent u van 
harte welkom om uw vragen te stellen of uw bezorgdheid met ons te delen.

De eerste inloopavonden van dit jaar vinden plaats op drie data, steeds op  
een andere locatie. U kunt kiezen uit:

■     Maandag 16 maart                                                                                     18.30 - 21.00 uur  
Cultuurcentrum Griffioen, Uilenstede 106, Amstelveen 

■     Donderdag 19 maart                                                                                 18.30 - 21.00 uur  
Ontmoetingscentrum De Meent, Orion 3, Amstelveen 

■     Maandag 23 maart                                                                                     18.30 - 21.00 uur  
Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert, A.J. Ernststraat 112, Amsterdam

U hoeft zich niet aan te melden. Kom gewoon langs wanneer het u het beste 
uitkomt. 

Graag tot binnenkort!

Met vriendelijke groet,
Projectteam Amstelveenlijn
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Meer informatie  
en contactgegevens

Vanaf maandag 16 maart is de nieuwe, 
weer helemaal actuele versie van de 
website www.amstelveenlijn.nl online. 
Deze bevat alle actuele informatie over  
het project en de werkzaamheden.  
Ook kunt u hier met ons in gesprek gaan.  
U kunt reageren op nieuws en artikelen  
en meetwitteren over de Amstelveenlijn 
via @Amstelveenlijn.

U zult tevens weer vaker een nieuwsbrief 
in uw mailbox ontvangen. Kent u mensen 
die belangstelling hebben? Zij kunnen hun 
naam en mailadres aan ons doorgeven 
via www.amstelveenlijn.nl/nieuwsbrief-
aanmelden

U kunt ons ook altijd bereiken via  
info@amstelveenlijn.nl of bellen naar  
020 - 470 4070 (24 uur per dag/7 dagen 
per week bereikbaar).

nieuws
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Wat vindt Fleur van de nieuwe
Amstelveenlijn? Lees het vanaf
16 maart op www.amstelveenlijn.nl.
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