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

Start grootschalige werkzaamheden: 

uitnodiging informatieavond  

 

 

 

 

Datum 4 november 2018 Ons kenmerk CAVL/OVG/04819 

Behandeld door Els De Cannière Betreft Informatieavond start grootschalige 

werkzaamheden Amstelveenlijn 

 

 

Beste bewoners, ondernemers,  

 

Voor het ombouwen van de Amstelveenlijn (sneltram 51) tot een hoogwaardige tramverbinding tussen 

Westwijk en Amsterdam Zuid start hoofdaannemer VITAL begin 2019 met grootschalige werkzaamheden 

bij de kruising Beneluxbaan/Sportlaan. Dit is nodig om meer ruimte te creëren voor de realisatie van de 

ongelijkvloerse kruising. Hiervoor zijn inmiddels al bomen gekapt, ook moet ook de Beneluxbaan naar 

buiten toe worden verplaatst.  

 

Komt u op onze informatieavond? 

Op dinsdagavond 27 november organiseren wij hier een informatieavond over. Ook praten wij u graag bij 

over de verdere planning van het project en de veranderingen in het openbaar vervoer voor als lijn 51, in 

zijn huidige vorm, vanaf 3 maart 2019 stopt met rijden. U bent van harte welkom op dinsdag 27 november 

van 18.30 tot 21.00 uur in Wijkcentrum De Bolder, Groenhof 140 te Amstelveen. Vervoerregio Amsterdam 

is ook aanwezig voor vragen over het Amsterdamse OV-netwerk en het project Uithoornlijn. Aanmelden is 

niet nodig, u kunt gewoon langskomen wanneer het u het beste uitkomt. 

 

Mocht u op 27 november niet kunnen, na de informatiebijeenkomst is alle informatie te vinden in 

Amstelveen InZicht. Ook komt er een terugblik van deze avond op onze website. In februari vindt er weer 

een nieuwe bijeenkomst plaats voor de werkzaamheden die vanaf maart bij de Sportlaan/Amstelveen 

Zuid starten.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 woensdagmiddag van 12.00 tot 17.00 uur 

aanwezig in het belevingscentrum Amstelveen InZicht (Stadsplein 103, 2e verdieping in de bibliotheek).  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 

 

Wendy van der Meulen 

Communicatieadviseur Amstelveenlijn 

 


