
 

De Amstelveenlijn is onderdeel van de Amsteltram. 

De vernieuwing van de Amstelveenlijn wordt 

gerealiseerd door de afdeling Metro en Tram van de 

gemeente Amsterdam in opdracht van  de 

Vervoerregio Amsterdam. 

 Bovenkerkerweg 6 

 1185 XE Amstelveen

 Postbus 2181 

 1000 CD  Amsterdam 

 T 020 - 470 4070 

 info@amstelveenlijn.nl 

Aan de bewoners, ondernemers en/of gebruikers van dit pand www.amstelveenlijn.nl 

Werkzaamheden langs hele lijn: 
informatieavonden 6 & 7 februari   
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Behandeld door Els De Cannière Betreft Informatieavonden werkzaamheden 

Amstelveenlijn en tijdelijk OV 

 

Beste bewoners, ondernemers,  

 

Als sneltram 51 op 3 maart in zijn huidige vorm stopt met rijden start onze aannemer VITAL met 

werkzaamheden langs het gehele traject van Westwijk t/m de halte De Boelelaan/VU om de 

Amstelveenlijn om te bouwen tot een hoogwaardige tramverbinding. Ook is 3 maart het startsein voor 

het tijdelijk openbaar vervoer met buslijnen 55 en 551 en zijn er in maart, april en juni nog vier 

weekendbuitendienststellingen van tram 5.   

 

Komt u op onze informatieavond? 

Om u bij te praten over alle werkzaamheden tot de zomer, de verdere planning van het project en de 

tijdelijke veranderingen in het openbaar vervoer nodigen we u van harte uit op onze informatieavonden:  

- Woensdag 6 februari van 18.30 tot 21.00 uur in Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert, gebouw 

MFC Binnenhof, A.J. Ernststraat 112 in Amsterdam.  

- Donderdag 7 februari van 18.30 tot 21.00 uur in belevingscentrum Amstelveen InZicht, 

Stadsplein 103 (2
e
 etage boven bibliotheek) in Amstelveen.  

GVB en Connexxion zijn ook aanwezig voor vragen over het openbaar vervoer. Het zijn inloopavonden 

met korte presentaties om 18.30, 19.30 en 20.30 uur. Aanmelden is niet nodig, u kunt gewoon 

langskomen wanneer het u het beste uitkomt. Na afloop is alle informatie te vinden in Amstelveen InZicht 

en komt het ook op onze website.  

 

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 woensdagmiddag van 12.00 tot 17.00 uur 

aanwezig in het belevingscentrum Amstelveen InZicht.   

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Els De Cannière  

Communicatieadviseur Amstelveenlijn 

 


