
Beste bewoners, ondernemers,

De gemeenten Amstelveen en Amsterdam, stadsdeel Zuid en de Stadsregio Amsterdam vernieuwen de 
Amstelveenlijn, ter vervanging van de huidige lijn 51. We maken de tramverbinding tussen Amstelveen 
Westwijk en Amsterdam Zuid veiliger, sneller, betrouwbaarder en comfortabeler. 

Het is een tijd stil geweest rond de plannen voor de nieuwe Amstelveenlijn. Maar achter de schermen zijn
we hard bezig. In de bijlage vertellen we u in het kort wat de stand van zaken is.

Uw vragen of twijfels horen wij graag 
We willen u graag weer bij het project betrekken. 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.

Meer informatie?
Meer informatie over de Amstelveenlijn vindt u op www.amstelveenlijn.nl. U kunt zich hier ook aanmelden voor
onze digitale nieuwsbrief. Goed om te weten: vanaf maandag 16 maart is de nieuwe, weer helemaal actuele 
versie van onze website online. Heeft u vragen, dan kunt u ons ook altijd bereiken via info@amstelveenlijn.nl
of bellen naar 020 - 470 4070 (24 uur per dag/7 dagen per week bereikbaar). Graag tot binnenkort op de 
inloopavonden of op www.amstelveenlijn.nl!

Met vriendelijke groet,

Alex Miggelenbrink
Projectmanager Amstelveenlijn
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De vernieuwing van de Amstelveenlijn wordt gerealiseerd door de 
afdeling Metro en Tram van de gemeente Amsterdam in opdracht 
van de Stadsregio Amsterdam.

Datum 5 maart 2015
Betreft Nieuws over de Amstelveenlijn en uitnodiging voor inloopavonden 16, 19 en 23 maart

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

Nieuws over de Amstelveenlijn! 


