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

Nachtwerkzaamheden plaatsen lift bij halte Meent 
 

 

Datum 2 juli 2019 Ons kenmerk CAVL/OVG/06630 

Behandeld door Danielle Opdam Betreft Nachtwerkzaamheden plaatsen lift bij 

halte Meent 

 

 

Beste bewoners, ondernemers,  

 

 

Als onderdeel van de vernieuwing van de Amstelveenlijn (de voormalige sneltram 51) werkt onze 

aannemer VITAL op dit moment op verschillende locaties aan de haltes. Van maandag 8 op dinsdag 9 juli 

hijst VITAL bij halte Meent de nieuwe lift in. In deze brief leest u hier meer over. De actuele stand van 

zaken kunt u op onze website volgen.  

 

Gondel ter hoogte van halte Meent afgesloten van maandag 8 juli 20.00 uur tot dinsdag 9 juli 5.00 uur 
Het inhijsen van de lift bij halte Meent vindt in de nacht van maandag op dinsdag plaats. De lift wordt in 
één keer in zijn geheel geplaatst. Hiervoor is het noodzakelijk om Gondel tussen Praam en Jol af te sluiten 
voor autoverkeer van maandag 8 juli 20.00 uur tot dinsdag 9 juli 5.00 uur, dus ook in de nacht. Bus 55 rijdt 
in deze periode hierdoor een aangepaste route. Omwonenden kunnen gedurende deze nacht 
geluidshinder ondervinden van de werkzaamheden.  

Voor autoverkeer is er een omleidingsroute via Beneluxbaan en Dr. Willem Dreesweg. De omleidingsroute 
is via bebording aangegeven.  

Route bus 55 aangepast 
Bus 55 rijdt op maandag 8 juli vanaf 20.00 uur tot en met dinsdag 9 juli 5.00 uur een aangepaste route.  
De volgende haltes komen deze avond/ nacht te vervallen: Logger (Gondel) – Praam (Dr. Willem 
Dreesweg) – Middenhoven/ Brink (Dr. Willem Dreesweg) – De Eindhoeve (Dr. Willem Dreesweg) en 
Zagerij (Dr. Willem Dreesweg).  
De bus stopt dan bij de haltes Punter (Turfschip) – Grote Beer (Poortwachter) – Poortwachter (De 
Uitvlugt) en Zagerij (Bovenkerkerweg; richting Station Zuid).  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Richting Sacharovlaan 
Bus 55 rijdt vanaf Groenelaan via Gondel, Beneluxbaan, Poortwachter, De Uitvlugt naar Spinnerij. 

Richting Station Zuid 
Bus 55 rijdt vanaf Langs de Werf, via de Bouwerij, Zagerij, Bovenkerkerweg, Poortwachter, De Uitvlugt, 
Beneluxbaan en Gondel naar Groenelaan. 

Check vlak voor vertrek de actuele stand van zaken op www.gvb.nl . 

 

Heeft u nog vragen? 
Op onze website vindt u meer informatie over onze werkzaamheden. 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 woensdag- en vrijdagmiddag van 12.00 tot 17.00 uur aanwezig in 

het bezoekerscentrum Amstelveen InZicht. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 

Danielle Opdam 

Communicatieadviseur Amstelveenlijn 

 

De brief is huis-aan-huis verspreid in de omgeving van  halte Meent en staat ook op onze website.  

 

http://www.gvb.nl/

