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Beste bewoners, ondernemers,
Als onderdeel van de vernieuwing van de Amstelveenlijn (tram 25) vervangen we op meerdere locaties de
verkeerslichten bij de spoorovergangen door nieuwe exemplaren, waaronder bij Melkweg, rondom halte
Brink en Scherpenhof. Hiervoor vinden graafwerkzaamheden plaats voor het aanleggen van kabels en
leidingen en worden de nieuwe verkeerslichten geplaatst. In deze brief leest u hier meer over. De actuele
stand van zaken kunt u op onze website volgen.
Vernieuwen verkeerslichten bij Melkweg
Vanaf maandag 6 tot en met vrijdag 17 juli gaat VITAL aan de slag bij de overweg ter hoogte van Melkweg.
De toegang tot Melkweg vanaf de Dr. Willem Dreesweg is hierdoor afgesloten voor autoverkeer. Het
autoverkeer wordt lokaal omgeleid via Brink. Voor fietsers en voetgangers blijft de overweg Melkweg wel
toegankelijk.
Vernieuwen verkeerslichten bij halte Brink en Scherpenhof
Vanaf maandag 27 juli t/m vrijdag 14 augustus worden de verkeerslichten aan beide kanten van halte
Brink vernieuwd, evenals bij de fiets- en voetgangersoversteek Scherpenhof. Bij Brink blijft al het verkeer
mogelijk, wel zijn sommige fiets- en voetpaden deels afgezet en kan het zijn dat u even van de fiets af
moet stappen. Bij Scherpenhof gaat de oversteek helemaal dicht. De omleidingsroute voor fietsers en
voetgangers wordt ter plaatse aangegeven en loopt via Brink. Na deze drie weken zijn er geen
verkeersmaatregelen meer.
Werkzaamheden aan halte Brink
Naast het vernieuwen van de verkeerslichten gaat VITAL bij halte Brink ook nog herstelwerkzaamheden
uitvoeren aan het zuidelijke perron. Dit vindt plaats van maandag 29 juni t/m zaterdag 11 juli, met in de
week ervoor al enige voorbereidende werkzaamheden. Naar verwachting is er geen hinder voor het
verkeer.

De Amstelveenlijn is onderdeel van de Amsteltram.
De vernieuwing van de Amstelveenlijn wordt
gerealiseerd door de afdeling Metro en Tram van de
gemeente Amsterdam in opdracht van de
Vervoerregio Amsterdam.

Wat merkt u er verder van?
 De werktijden zijn maandag tot en met zaterdag van 7.00 – 19.00 uur.
 Mogelijk geluidshinder door aan- en afvoer materieel en zaagwerkzaamheden (in de week 29 juni t/m
4 juli) op de halte.
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 13.00 tot 17.00 uur in het belevingscentrum
Amstelveen InZicht (Stadsplein 103, 2e verdieping in de bibliotheek).
Met vriendelijke groet,

Danielle Opdam
Communicatieadviseur Amstelveenlijn
De brief is huis-aan-huis verspreid in de omgeving van Melkweg, Brink en Scherpenhof en staat ook op
onze website.

