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

Ombouwen verkeerssituatie Sportlaan    

 

Datum   14 mei 2020 Ons kenmerk CAVL/OVG/10856 

Behandeld door Danielle Opdam  Betreft Ombouwen verkeerssituatie Sportlaan   

 

 

Beste bewoners, ondernemers,  

 

Het kruispunt Sportlaan opent naar verwachting zaterdag 25 juli 2020. Om dat te realiseren start VITAL in 

juni met het ombouwen van de verkeerssituatie: het aansluiten van de nieuwe wegen op de bestaande 

wegen. Met deze brief wil ik u informeren over deze werkzaamheden, wat dit voor u betekent en u gelijk 

ook uitnodigen voor onze online informatieavond hierover. 

 

Online informatieavond donderdag 28 mei  

Nu we geen fysieke bijeenkomsten kunnen houden, nodigen we u graag uit voor onze online 

informatieavond op donderdag 28 mei tussen 19.00 en 20.00 uur. We doen dat ‘live’ via onze Facebook 

pagina: https://www.facebook.com/Amstelveenlijn/. Het enige wat u hiervoor nodig heeft is een 

Facebook account, zodat u onze pagina kunt bekijken. Tijdens dit uur kunt u via de reageerfunctie ‘live’ 

vragen stellen. De uitzending is naderhand ook terug te bekijken.   

 

Ombouwen verkeerssituatie Sportlaan 

Waar VITAL nu nog aan het afbouwen is, starten ze in het weekend van 6 juni met het ombouwen van de 

verkeerssituatie. Zaterdag 25 juli gaat kruispunt Sportlaan helemaal open voor al het verkeer. OV-reizigers 

kunnen in december 2020 gebruik maken van de nieuwe halte Sportlaan.  

 

Het ombouwen gaat gepaard met veel wisselende verkeerssituaties en helaas veel hinder voor het 

verkeer. Welke verkeerssituaties kunt u verwachten? We lichten ze in de bijlage allemaal toe.  

 

  

 

This information is available in 

English at www.amstelveenlijn.nl 

https://www.facebook.com/Amstelveenlijn/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat gaat u er verder van merken? 

 Er wordt gewerkt op reguliere uren, van maandag t/m zaterdag van 7.00 – 19.00 uur met 

uitzondering van onderstaande dagen. Dan wordt er ook ’s nachts gewerkt.  

o Vrijdag 5 t/m maandag 8 juni 

o Vrijdag 3 t/m maandag 6 juli 

 Er is sprake van geluidshinder gedurende de werkzaamheden, met name tijdens het transport van 

prefab onderdelen, frezen van asfalt, het verdichten van grond en wegfunderingen, het aanbrengen 

van asfalt en vanwege de grote hoeveelheid bouwverkeer. 

 Er is verkeershinder vanwege de vele wisselende verkeerssituaties en mogelijk ook door 

bouwverkeer. Waar nodig zet VITAL verkeersregelaars in.  

 We verwachten geen specifieke hinder wat stof en vuil betreft. Mocht dit toch voorkomen, dan 

neemt VITAL maatregelen om de weg schoon te houden. 

 Nood- en hulpdiensten kunnen altijd langs het werk. 

 

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).  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Danielle Opdam  

Communicatieadviseur Amstelveenlijn 

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

 

 


