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GVB vervoerplan 2016/17

Geacht dagelijks bestuur,
Het stadsdeel Zuid heeft van het GVB de plannen ontvangen voor het lijnennet 2016 en 2017 zoals
weergegeven in de factsheets van het GVB vervoerplan. Het is goed te constateren dat voor de
komende periode de voorgestelde aanpassingen aan het lijnennet beperkt zijn. Anderzijds zijn er
ook geen aanpassingen die tegemoet komen aan bezwaren die wij eerder hebben geuit.
Om met dat laatste punt te beginnen doelen wij op de situatie die is ontstaan door de wijzigingen
die zijn doorgevoerd met GVB vervoerplannen van voorgaande jaren. Het opheffen van tramlijn
25, het wegvallen van buslijn 62 in het westelijk deel van Buitenveldert en het opheffen van diverse
haltes. De bestuurscommissie Zuid ziet zich hierdoor geconfronteerd met problemen van met
name oudere inwoners van het stadsdeel. Voor het westelijk deel van Buitenveldert wordt
momenteel in samenwerking met een private partij naar een oplossing gezocht.
Van de opgeheven haltes springt de halte Amsteldijk op de Ceintuurbaan het meest in het oog
vanwege de daar aanwezige voorzieningen voor ouderen. Vanaf juni dit jaar worden op de hoek
van de Amsteldijk in het Amstelhuis 120 sociale huurwoningen voor ouderen opgeleverd. In het
Amstelhuis zijn ook een ouderensociëteit en overige voorzieningen gehuisvest waar ook gasten
van buitenaf terecht kunnen. Wij doen een dringend beroep op u om te bevorderen dat deze halte
opnieuw in gebruik wordt genomen.
Ondanks dat de aanpassingen in het GVB vervoerplan 2016 beperkt zijn, zien wij ons toch
genoodzaakt bezwaar te maken tegen het strekken van de nachtbuslijn 358 over de Stadionweg.
Door deze lijn niet meer te laten halteren op de Strawinskylaan bij station Zuid worden de
loopafstanden van de bewoners en werknemers van en rond de Zuidas naar de dichtstbijzijnde
nachtbushalte tot meer dan 800 meter vergroot. Binnen de Zuidas worden gestaag meer
woningen opgeleverd en recentelijk is aan de De Boelelaan een studentencomplex in gebruik
genomen met 800 studentenwoningen. Ook heeft de halte een functie voor
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nachtdienstmedewerkers in het VUmc. Wij verzoeken u niet in te stemmen met dit voorstel en
zien graag dat het GVB vervoerplan op dit punt wordt aangepast.

Hoogachtend,
Het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid
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