Behoud Lutkemeer start 2020 vol positieve energie!
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Groot Onderhoud Sloterweg

Op woensdag 21 januari hield de
actiegroep ‘Behoud Lutkemeer’ zijn
goedbezochte en smakelijke nieuwjaarsborrel pal voor de ingang van
de Stopera aan de Amstel. Tijdens
een persconferentie met daarop
microfoons van de (inter)nationale
media werden de plannen voor 2020
uiteengezet.

Dat betekent dat de laatste fase van de
herbestrating (deel van de Speeltuin tot
aan de afsluitpaaltjes Sloterweg) pas na
de eerste week van september kan starten.
De herinrichting zal in november worden
afgerond.

Behoud Lutkemeer: “2020 is het jaar
van de omwenteling. Het besef dat
we anders met onze planeet moeten
omgaan gaat nu echt doordringen.
Ook de Amsterdamse politiek zal
zich realiseren dat een besluit dat
twintig jaar geleden onder een ander
gesternte is genomen, niet uitgevoerd
mag worden.”
Hebt u niets te zoeken in de Dorpskern van Sloten? Rijd dan om!
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Omleidingsroute
Nu het hart van de dorpskern aan
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Grote scheuren in wegdek Osdorperweg
jaar nog altijd niet gehandhaafd.

Peter de graaf, werkgroep Sloten

Zware vrachtwagens
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