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De Amstelveenlijn is vernieuwd: lijn 25 is er! Sinds maart 2015 is onze digitale nieuwsbrief 46 keer verschenen.
En nu is het dan tijd voor de allerlaatste editie: nummer 47! Graag blikken we met u terug op de officiële opening
op zondag 13 december en alle andere interviews en nieuwsberichten van deze maand. Wij bedanken u voor uw
interesse in ons project en wensen u een goede reis in lijn 25.

Bekijk de opening terug
De officiële opening van lijn 25 gemist? Of nog eens
dunnetjes overdoen? De volledige uitzending van
13 december kunt u in zijn geheel terugkijken op
onze website. Veel kijkplezier!
Kijken

Op tijd en binnen budget:
lijn 25 is er!
Met het symbolisch overhalen van een lichtschakelaar
en een spectaculaire lichtshow is zondagmiddag
13 december de vernieuwde Amstelveenlijn in gebruik
genomen tezamen met de spiksplinternieuwe 15G
trams. De ombouw van de Amstelveenlijn is binnen
tijd en budget afgerond. Met recht een grote prestatie
te noemen.
Lees meer

Winnende lotnummers voor
de oude haltenaamborden
Tijdens de officiële opening van lijn 25 zijn de
winnende lotnummers bekend gemaakt. We hebben
de afgelopen weken 599 aanmeldingen gekregen voor
het winnen van een haltenaambord. Ontzettend leuk
dat er zoveel aanmeldingen waren. In totaal hebben
we 45 winnaars, van harte gefeliciteerd!
Lees meer

Eerste reacties van reizigers
met Razende Reporter Joep
Wat vinden reizigers van de nieuwe lijn 25?
Onze Razende Reporter Joep ging zondag 13 december
op pad en vroeg diverse reizigers om hun reactie.
Bekijk de filmpjes hier.
Kijken
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Exact om 7.07 uur vertrok lijn
25 op 13 dec. vanaf Westwijk

Mijn Amstelveenlijn:
bewoner Lisa van Andel

Wat een mijlpaal! Exact om 7.07 uur vertrok lijn 25
op zondagochtend 13 december vanaf Westwijk op
weg naar Station Zuid. Bekijk een kort filmpje van dat
vertrek en een fototerugblik van de dagen vlak voor de
officiële online opening.

Nog vlak voor 13 december blikten we voor
de allerlaatste keer terug en vooruit in de serie
‘Mijn Amstelveenlijn’. Dit keer met bewoner, reiziger,
hobbyfotograaf en GVB-medewerker: Lisa van Andel.
Lees meer

Kijken

Eindhalte lijn 25 op Station
Zuid: stapsgewijs naar
definitieve situatie
Lijn 25 is van start maar de definitieve begin-/
eindhalte aan de Schönberglaan bij Station Zuid is
niet klaar. Dit duurt ook nog wel even, vandaar dat de
Vervoerregio samen met Zuidasdok onderzoek doet
naar een tijdelijke oplossing.
Lees meer

Pittige start voor proefbedrijf
Amstelveenlijn
Leren, leren, leren. Dat was de kern van het proefbedrijf
voor de Amstelveenlijn. Op maandag 30 november ging
deze generale repetitie van start. Lees hier het verloop
terug van de pittige start, waar het alle hens aan dek
was.
Lees meer

Trambestuurder Louis Henning:
“Lijn 25 is een vroeg kerstcadeau!”
Louis Henning is al bijna vijfentwintig jaar trambestuurder.
Lijn 1 is zijn domein. Maar nu niet meer. Want in december
is hij overgestapt op lijn 25. Wat stond hij te trappelen
van ongeduld!
Lees meer
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Resterende werkzaamheden
Nu de lijn is geopend, betekent dit niet dat alle werkzaamheden van het project helemaal klaar zijn.
Zo knapt VITAL in het nieuwe jaar nog de onderdoorgangen van een aantal haltes op. Ook worden nog wat andere
restpunten opgelost, zoals het verplaatsen van de reisinformatieborden op de haltes. Deze krijgen een andere plek,
zodat ze beter zichtbaar worden. Waar nodig informeren wij de omgeving over deze resterende werkzaamheden via
Werkzaamheden en planning.

Waar kunt u terecht met uw vragen?
Nu lijn 25 in gebruik is betekent dit ook dat de projectorganisatie van de Amstelveenlijn deels opgeheven
wordt. En dat u voornamelijk bij andere kanalen terecht kunt voor uw vragen.

Vragen over de huidige lijn 25
Voor reisinformatie, dienstregeling en andere
praktische vragen over lijn 25 en de trams kunt u
terecht bij de klantenservice van GVB.

Vragen over de openbare ruimte
rondom de lijn
De gemeente Amstelveen is verantwoordelijk voor
het beheer en onderhoud van de openbare ruimte.
Voor bijvoorbeeld vragen over de ongelijkvloerse
kruispunten, aanleg en onderhoud van het groen
en de verlichting langs de weg kunt u terecht bij
de gemeente Amstelveen. In Buitenveldert kunt u
contact opnemen met de gemeente Amsterdam.

Bekijk alle foto’s van ons project op:

Vragen over ontwikkelingen
openbaar vervoer
Vragen stellen en meepraten over ontwikkelingen
in het OV van de regio kan op de website
wijnemenjemee.nl van de Vervoerregio Amsterdam.
Daar staan ook hun contactgegevens.

Vragen over de Uithoornlijn
Wilt u meer weten over de doortrekking van lijn 25
naar Uithoorn? Kijk dan op www.uithoornlijn.nl.
Naast bovengenoemde kanalen blijven
info@amstelveenlijn.nl en 020-4704070
(op werkdagen tijdens kantooruren) bereikbaar.
Ook onze website blijft online, het is alleen niet
meer mogelijk om reacties te plaatsen.

Flickr

Fijne feestdagen!
Het einde van het jaar nadert, en dat betekent
dat wij de komende twee weken afwezig zijn (tot
maandag 4 januari 2021). Wij wensen u ondanks
alle coronamaatregelen hele fijne feestdagen!

info@amstelveenlijn.nl
020 – 470 4070 (op werkdagen tijdens kantooruren)
www.amstelveenlijn.nl

Projectteam Amstelveenlijn, december 2020. Wijzigingen in planning & ontwerp en onvoorziene omstandigheden voorbehouden.
Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Foto’s: Gé Dubbelman en Michiel Ton.
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