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Beste bewoners, ondernemers,
De nieuwe lijn 25 is sinds 13 december 2020 in gebruik, maar dit betekent niet dat alle werkzaamheden van
het project helemaal klaar zijn. Met deze brief informeren wij u graag over nachtwerkzaamheden in uw
omgeving.
Opknappen onderdoorgangen
Sinds half maart is aannemer VITAL gestart met het opknappen van diverse onderdoorgangen van de
Beneluxbaan. Bij de onderdoorgang Beneluxbaan/Oranjebaan worden de trapopgangen naar de halte
Oranjebaan opgeknapt, eerst de noordelijke en daarna de zuidelijke trapopgang. De werkzaamheden
bestaan grotendeels uit reinigen, schuren en schilderen en duren tot en met eind mei. Tijdens de
werkzaamheden is de trapopgang naar de halte deels afgezet, zodat deze altijd toegankelijk blijft voor
tramreizigers.
Nachtwerkzaamheden
VITAL werkt op maandag t/m zaterdag van 7.00 tot 19.00 uur. Er zijn echter ook werkzaamheden die alleen ‘s
nacht uitgevoerd kunnen worden, wanneer er geen tram rijdt. Dan werkt VITAL van 23.00 tot 7.00 uur. Deze
nachtelijke werkzaamheden kunnen geluidshinder geven. Het gaat om de volgende nachten:



Noordelijke trapopgang Oranjebaan vanwege schuurwerkzaamheden: van maandag 12 op dinsdag 13
april, van dinsdag 13 op woensdag 14 april en van woensdag 14 op donderdag 15 april.
Zuidelijke trapopgang Oranjebaan vanwege schuurwerkzaamheden: van maandag 10 op dinsdag 11 mei,
van dinsdag 11 op woensdag 12 mei en van woensdag 12 op donderdag 13 mei.

Heeft u nog vragen?
U kunt ons bereiken via info@amstelveenlijn.nl of bellen naar 020 - 470 4070 (op werkdagen tijdens
kantooruren bereikbaar).
Met vriendelijke groet,

Wendy van der Meulen
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