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Beste bewoners, ondernemers,
In zes weken tijd de twee ongelijkvloerse kruispunten Kronenburg en Zonnestein zodanig aanleggen dat,
na die zes weken, tram 5 weer door de verdiepte bak kan rijden. En in diezelfde periode meteen ook de
haltes Van Boshuizenstraat t/m Stadshart en de spoorinfrastructuur vernieuwen.
Dát is van meet af aan de kern geweest van het ambitieuze plan van VITAL voor de zomer van 2019. Een
naar Nederlandse begrippen gigantische operatie. Het werk hiervoor voeren we uit van zondag 14 juli t/m
zondag 25 augustus, als tram 5 niet rijdt en wordt vervangen door pendelbus 45.
Over deze operatie en andere zomerwerkzaamheden langs het zuidelijk deel van de Amstelveenlijn (de
voormalige sneltram 51) informeren wij u graag.
Wij nodigen u van harte uit om langs te komen tijdens onze informatiebijeenkomsten:
- Donderdag 20 juni van 18.30 tot 21.00 uur in belevingscentrum Amstelveen InZicht, Stadsplein 103
(2e etage boven bibliotheek) in Amstelveen. Dit is een inloopavond met korte presentaties om 19.00,
19.30, 20.00 en 20.30 uur.
- Woensdag 26 juni van 13.30 tot 15.30 uur in Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert, A.J. Ernststraat
112 in Amsterdam. Dit is een inloopmiddag.
Aanmelden is niet nodig. Na afloop is alle informatie te vinden in Amstelveen InZicht en komt het ook op
onze website.
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u 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, 2e verdieping in de bibliotheek).
Met vriendelijke groet,

Els De Cannière
Communicatieadviseur Amstelveenlijn
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.

