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Beste bewoners, ondernemers,
Als op maandag 9 maart halte Kronenburg open gaat, vervalt halte Biesbosch evenals de bijbehorende
fiets- en voetgangersoversteek. Totdat halte Zonnestein op maandag 4 mei open gaat komt er voor
voetgangers bij Zonnestein een tijdelijk pendelbusje. Dit busje rijdt tussen Zonnestein en winkelcentrum
Kostverlorenhof met een tussenstop bij Kronenburg (Professor J.H. Bavincklaan). Met deze brief wil ik u
informeren over het tijdelijk opheffen van twee parkeerplaatsen ten behoeve van de tijdelijke halte van
de pendelbus bij u in de buurt.
Tijdelijke halte pendelbus Zonnestein
In overleg met de gemeente Amstelveen is besloten om een tijdelijke halte bij u in de buurt te maken. We
hebben gekozen voor de locatie aan de Zonnestein ter
hoogte van huisnummers 101 t/m 129. Hier zullen twee
reguliere parkeerplaatsen tijdelijk worden opgeheven
om plaats te maken voor het pendelbusje. De halte is in
gebruik van maandag 9 maart tot en met zondag 3 mei.
De pendelbus rijdt elke 12 minuten van 9.00 – 21.00
uur, van maandag tot en met zondag. De vertrektijden
bij halte Zonnestein zijn om .00, .12, .24, .36 en .48
minuten na het hele uur. Bij winkelcentrum
Kostverlorenhof vertrekt de pendelbus om .06, .18, .30, .42 en .54 minuten na het hele uur.
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 vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur aanwezig in
het belevingscentrum Amstelveen InZicht (Stadsplein 103, 2e verdieping in de bibliotheek).
Met vriendelijke groet,

Danielle Opdam
Communicatieadviseur Amstelveenlijn
Deze brief is huis-aan-huis verspreid bij Zonnestein 101 - 129 en 108 - 142.
De Amstelveenlijn is onderdeel van de Amsteltram.
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