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Beste bewoners, ondernemers,
In de komende weken vindt een aantal werkzaamheden op en om tramhalte Stadshart plaats, waarover we u
graag willen informeren omdat het extra hinder kan geven:
 In de periode 6 t/m 26 juli vernieuwt aannemer VITAL de verkeerslichten bij de Handelsweg/ Van
Heuven Goedhartlaan.
 In de week van 20 t/m 26 juli werkt aannemer Van Gelder aan de perrons van tramhalte Stadshart.
Vernieuwen verkeerslichten bij Handelsweg/ Van Heuven Goedhartlaan
De verkeerslichten bij de Handelsweg/ Van Heuven Goedhartlaan worden van maandag 6 t/m zondag 26
juli vernieuwd. In de eerste twee weken van deze periode vinden voorbereidende werkzaamheden plaats
zoals het aanleggen van kabels en leidingen. In de laatste week worden daadwerkelijk de verkeerslichten
vernieuwd.
Herstelwerkzaamheden perrons halte Stadshart
Vanaf maandag 20 t/m zondag 26 juli werkt Van Gelder aan het herstellen van de perronhoogte bij
tramhalte Stadshart. Aan perron 3 wordt gewerkt van maandag 20 juli tot en met vrijdag 24 juli van 7.00
tot 16.00 uur. In het aansluitende weekend wordt gewerkt aan de perrons 1 en 2. Dit weekend rijden er
geen trams, waardoor Van Gelder non-stop kan werken van zaterdag 25 juli 1.00 uur tot maandag 27 juli
5.00 uur. Deze werkzaamheden kunnen geluidsoverlast veroorzaken, ook in de nacht. Van Gelder zet
kleine machines zoals een mobiele kraan en mini shovel in. Er wordt zo veel mogelijk gewerkt met
geluidarm gereedschap.

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
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Verkeersmaatregelen VITAL en Van Gelder
Gedurende drie weken is halte Stadshart alleen bereikbaar via het Handelsplein. Tevens worden fietsers
en voetgangers in deze periode omgeleid via het Handelsplein. Fietspaden rondom de kruising
Handelsweg/ Van Heuven Goedhartlaan zijn tijdelijk versmald.
Op woensdag 8 en donderdag 9 juli is de bushalte Stadstuinen voor de lijnen 171 en N84 (richting
Amsterdam) niet bereikbaar. De bussen stoppen dan bij halte Binnenhof. De Q-park garage Handelsplein
blijft bereikbaar via een omleiding.
In de week van maandag 20 t/m zondag 26 juli worden de verkeerslichten daadwerkelijk vervangen en is
de Handelsweg tussen de Beneluxbaan en de van Heuven Goedhartlaan daarom volledig afgesloten. Er
zijn omleidingsroutes van kracht. Autoverkeer wordt in twee richtingen omgeleid via de Oranjebaan. Er
zijn verkeersregelaars aanwezig, omdat de verkeerslichten buiten werking zijn en de tram wel blijft rijden
(uitgezonderd het weekend van 25/26 juli).
Op zaterdag 25 en zondag 26 juli rijdt tram 5 tussen Station Zuid en Amstelveen Stadshart niet. Pendelbus
45 verzorgt dan de verbinding tussen Station Zuid en Busstation Amstelveen. De bushaltes liggen nabij de
tramhaltes. Vanaf tramhalte Stadshart is de bushalte Stadstuinen aan de Van Heuven Goedhartlaan de
dichtstbijzijnde bushalte. Op maandagochtend 27 juli om 5.35 uur rijden tram 5 en 6 weer conform
dienstregeling.
Heeft u 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 woensdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur aanwezig in het
belevingscentrum Amstelveen InZicht (Stadsplein 103, 2e verdieping in de bibliotheek). Meer informatie
over het openbaar vervoer vindt u op www.gvb.nl/amstelveenlijn en/of raadpleeg kort voor uw vertrek de
OV-reisplanner www.9292.nl.
Met vriendelijke groet,

Danielle Opdam
Communicatieadviseur Amstelveenlijn

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

