Osdorperweg
voor
bestemmingsverkeer
Groot Onderhoud
Sloterweg
Na vele maanden van overleg
en onduidelijke voorstellen is de
Klankbordgroep Oud Osdorp (KOO)
de laatste weken behoorlijk positief over de nieuwe gemeentelijke
aanpak; onder begeleiding van de
nieuwe omgevingsmanager Pim
Leuverink. Op 9 maart vond een belangrijk overleg tussen de gemeente
en bewoners en ondernemers van
Oud Osdorp plaats.

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.
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AGENDA
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AKERTJES

Sloten & Nieuw Sloten
Geen Mountainbikeroute
Stefania
Maginzali: 06 333 19 681. Ruud Witte: 06 28 63 87 77

Op 11 april besprak de gemeenteraad de uitkomst van het ‘mountainbike-
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