
Beste bewoners, ondernemers,

Voor de vernieuwing van de Amstelveenlijn (lijn 51) is een ‘Beeldkwaliteitsplan’ in de maak. Dit plan legt vast hoe een 
bouwobject, bijvoorbeeld een tramverbinding, netjes past in het gebied waar het zich bevindt. Bij de vernieuwing van 
de Amstelveenlijn gaat het om zaken als het uiterlijk van de kruispunten, het materiaalgebruik en de hoeveelheid en 
soorten groen langs de lijn. En dan met name op plekken waar veel gaat veranderen, zoals de Beneluxbaan met zijn drie 
ongelijkvloerse kruisingen bij de Rembrandtweg, Zonnestein en de Sportlaan.

Uw ideeën horen we graag!
Om te komen tot het Beeldkwaliteitsplan vinden we het belangrijk om de wensen en ideeën uit de omgeving te horen. 
Hiervoor organiseren we twee ontwerpsessies: eentje voor de kruisingen Rembrandtweg en Zonnestein en eentje voor
de Sportlaan. We nodigen u van harte uit om aanwezig te zijn bij de ontwerpsessie van het kruispunt in uw buurt.
Bewust willen we deze bijeenkomst met u als nabije omwonende doen, omdat in uw directe omgeving veel gaat 
veranderen – zowel tijdens de werkzaamheden als in de definitieve situatie.

Wanneer en waar?
•  Woont u in de buurt van de kruisingen Rembrandtweg en Zonnestein? Dan zien we u graag 

maandagavond 7 december in Wijkcentrum Alleman, Den Bloeyenden Wijngaerdt 1, Amstelveen.
•  Woont u in de buurt van het kruispunt bij de Sportlaan? Dan zien we u graag 

woensdagavond 9 december in Wijkcentrum De Bolder, Groenhof 140, Amstelveen. 

Programma van beide avonden
• 19.15 – 19.30 uur: Inloop met koffie en thee
• 19.30 – 20.00 uur: Plenaire presentatie met uitleg over het Beeldkwaliteitsplan en de ontwerpsessie
• 20.00 – 22.00 uur: Ontwerpsessie voor de ongelijkvloerse kruising(en) 
De ontwerpsessies duren uiterlijk tot 22.00 uur. Het staat u uiteraard vrij om te vertrekken nadat u uw mening 
kenbaar heeft gemaakt. U hoeft zich niet aan te melden voor deze bijeenkomst.

Meer informatie of vragen?
Meer informatie over het Beeldkwaliteitsplan vindt u op www.amstelveenlijn.nl. Heeft u nog vragen, dan kunt u ons
ook bereiken via info@amstelveenlijn.nl of bellen naar 020 - 470 4070 (24 uur per dag/7 dagen per week bereikbaar). 

Met vriendelijke groet,

Alex Miggelenbrink
Projectmanager Amstelveenlijn

Deze brief is huis-aan-huis verspreid in de nabije omgeving van de kruisingen Rembrandtweg, Zonnestein en de Sportlaan.
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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.
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Aan de bewoners, ondernemers en/of gebruikers van dit pand 

Nieuws over de Amstelveenlijn! 


