
Categorie Ontvangen reacties (geanonimiseerd)
Riolering Tussen Stratosfeerstraat (20 tm 46) en de Heelalstraat is een brandgang waar ook een riool ligt. Putten steken hier en daar boven straat uit. Deze leiding kan ook direct afwateren naar de  sloot.
Groen De bomen moeten meer ruimte krijgen om te groeien. Een aantal staan er niet best bij. Als het kan nog wat meer groen. 
Groen Bomen behouden (niet alleen die bij het pleintje maar ook verderop in de straat). Liefst uitbreiding van het aantal bomen.
Groen Liever groenvakken/bakken dan de betonnen paaltjes die er nu zijn (om auto's tegen te houden).
Groen Hele grote bomen hoeven voor ons niet, kleinere geen probleem.
Groen Wij zouden graag wel wat meer groen in de straat zien, maar daarentegen willen wij ook graag de zon in onze tuin behouden.
Groen Andere soort/type bomen, nu aanzienlijke schade aan de bestrating met groot struikelrisico.
Groen Meer bomen zijn altijd welkom.
Groen We zien heel graag bomen en aanvullend groen terugkomen, deze geven momenteel ook veel allure aan het plein al zijn ze wel echt aan vervanging toe.
Groen Meer groen zou welkom zijn. Zeker gezien het feit gezinnen vandaag de dag (uit gemakzucht) hun voor en achtertuinen inrichten naar het uiterlijk van de gemiddelde betonnen gevangenis. Hoe meer groen hoe beter. Vooral mooie bomen, die gezien de eventuele hinder, niet al te veel rommel 

achterlaten.
Groen De beplanting is nu erg eenzijdig. De meeste bomen zijn berken. Er zou wat meer kleur en variatie moeten komen. Er zijn zo veel typen bomen, een groene spar bijvoorbeeld zou een mooie toevoeging zijn. Als er niet teveel tegens zijn zou een verjonging van bepaalde bomen ook verfrissend 

kunnen zijn. De gehele beplanting van de straat is meer een variant van een enorme heg. Gemakkelijk voor het onderhoud maar voor het oog niet aantrekkelijk. De rotmsmassa aan het begin van de straat is ook geen fijn oogpunt en heeft al een slachtoffer gekend. De bomen die op de 
parkeerplaats staan zijn ook niet geliefd bij de bewoners omdat ze vaak een hars op de auto's sproeien en voor vervuiling op de auto's zorgen. Door bijvoorbeeld de vogels en vooral de duiven die de bomen bezoeken. Voorstel andere bomen of ze elders in de wijk te planten. Het gras gedeelte 
onder de 23 grote bomen aan de Blaauwweg is aan het verdorren en neemt naar mijn mening niet veel vocht op. Beplanting van verschillende structuur in de Stratosfeerstraat zou een oplossing kunnen zijn.Een mooi voorbeeld is te zien bij de driester, de dokterspraktijk aan de Blaauwweg. 
Misschien is het ook een gedachte om de bomen op de parkeerplaats centraler te plaatsen of in de haag en het tegelgedeelte tussen de vakken te vervangen door beplanting met 2 a 3 doorgangen.

Groen Hoe meer groen hoe beter.
Groen Het vele groen vanuit de nieuwbouw van de wijk staat inmiddels helaas onder druk, maar krijgt - tot onze tevredenheid - sinds kort hernieuwde aandacht van de gemeente Dordrecht als gevolg van de klimaatveranderingen. Sommige delen van Sterrenburg veranderen de laatste jaren 

sluipenderwijs van een groene wijk in een betegelde schuttingwijk. 
Groen Wil graag zo min mogelijk betegeling in tuinen om regenwater beter absorberen, evenals meer (ruimte voor) bomen en ander groen.
Groen Zoveel mogelijk bomen laten staan, indien ze weg moeten per 1 die verwijderd wordt 2 terug planten.
Groen Nu 12 bomen op plein, graag ook na indeling weer 12. Ook van de bankjes op het pleintje wordt goed gebruik gemaakt, graag behouden.

Grijs (bestrating) Al eerder doorgegeven dat de bestrating niet best meer is maar dat wordt nu aangepakt. Het aantal paaltjes op het plein kan een stuk kleiner. Graag een wat minder "betonnen" aanpak.
Grijs (bestrating) Op het pleintje staan veel stenen paaltjes. Die willen we graag behouden. Die zijn er om het scooterverkeer te voorkomen. Dat werkt goed.
Grijs (bestrating) Betonnen paaltjes zouden ooit geplaatst zijn om auto's van het trottoir te weren. Deze paaltjes mogen wel vervangen worden door groenvakken.
Grijs (bestrating) Er staan onnodig veel paaltjes op het plein, deze hoeven wat ons betreft niet in deze mate terug te keren. Het Damplein op Dubbeldam is een goed voorbeeld van ons plein in een moderner jasje. Wij zien ook heel graag soortgelijke bestrating terug en geen grijze stoeptegels.

Grijs (bestrating) Wat ik/wij graag zien in de buurt is een straat met dezelfde rode klinkers als er nu liggen. Geen asfalt of andere vorm van bestrating.
Grijs (bestrating) Het gedeelte bij de fietsenrekken verwijderen en beplanting doortrekken het bestaande. Fietsenrekken niet meer rond terugbrengen. Is minder chaotisch, naast elkaar meer overzicht. Is nu een opslag van fietsen die niet meer gebruikt worden. Daar wordt af en toe een fiets van een bezoeker 

tussen gepropt. Fietswrakken roesten en verpest het aangezicht. Ook het groen er omheen is niet om aan te zien, verkeerde plantkeuze, in de beplanting van het speelplaatsje is een betere plantkeuze gemaakt. Bij de bouw van de appartementen aan de Blaauwweg is de keuze gemaakt voor 
parkeergarages aan de achterkant waardoor extra straatgedeelte nodig is. Aan de voorzijde zou veel logischer zijn. Vanaf het appartementencomplex aan de Blaauwweg tot aan de weg Stratosfeerstraat zou een wegversmalling kunnen plaats vinden zodat er meer groen geplant kan worden. Zo 
vaak wordt er niet van de garages gebruik gemaakt en indien wel is het nog veilig. Het gedeelte van de appartementen waar nu een tegelpad loopt zou ik ook gewoon smaller maken net als de achterkant van de flat zodat er niet meer rommel geplaatst kan worden en hopelijk het wildplassen 
vermindert.

Grijs (bestrating) Graag de kleur van de klinkers niet veranderen (en liefst weer hergebruiken,  is ook goedkoper waarschijnlijk.
Grijs (bestrating) Obstakels om scooters te weren graag verwijderen, lelijk en er rijden nog steeds scooters.
Grijs (bestrating) Liefst zo indelen dat het geen zin meer heeft om aan de even kant over de stoep te fietsen.
Verkeer/parkeren Alle parkeerplaatsen behouden (niet alleen bij het pleintje maar alle parkeerplaatsen).
Verkeer/parkeren Parkeervakken graag iets breder i.v.m. krappe ruimte om uit te stappen.
Verkeer/parkeren Het is belangrijk om naar de parkeerplaats(en) te kijken. Onmisbaar voor de buurt! De huidige auto's worden breder, waardoor het parkeren soms best lastig is. Als er één parkeerplaats wordt opgeofferd en de dan vrijgekomen ruimte wordt verdeeld over de resterende parkeerplaatsen, dan is 

dat probleem waarschijnlijk opgelost.
Verkeer/parkeren We zijn heel erg tevreden over het aantal parkeerplaatsen in de straat, zowel aan de voorkant van de woning als aan de achterkant (Heelalstraat). Dit zouden wij dan ook heel graag willen behouden.
Verkeer/parkeren Bredere parkeervakken. Nu regelmatig parkeerschade aan de zijkanten van de auto's. Liefst geen parkeerplaatsen onder bomen ivm lakschade door hars en vogel uitwerpselen.
Verkeer/parkeren Het zou fijn zijn als er aan de andere kant van de straat ook een parkeerstrook komt zodat de bewoners aan de overkant hun auto bij zichzelf voor de deur kunnen zetten.
Verkeer/parkeren De parkeerplekken zijn erg smal voor het huidige formaat auto's en zouden wij graag iets ruimer zien.
Verkeer/parkeren Parkeersplaatsen bij het pleintje zouden iets ruimer mogen, het aantal parkeerplaatsen bij de laagbouw is voldoende. Graag oplaadpaal voor elektrische voertuigen.
Verkeer/parkeren De parkeervakken zijn relatief smal. Wij zouden het fijn vinden als de parkeervakken breder werden.
Verkeer/parkeren De Stratosferstraat wordt vaak door scooters en fietsen gebruikt als doorgaande weg naar de Grafelijkheidsweg. De soms hoge snelheden waarmee hier gereden wordt leiden tot gevaarlijke situaties. Het stukje weg tussen de parkeerplaatsen bij de scholen en de Stratosfeerstraat wordt veel 

gebruikt door texibusjes en ouders die hun kinderen halen en brengen. De hoek ter plaatse is onoverzichtelijk en er wordt vaak veel te hard gereden. Snelheidsbeperkende maatregelen b.v. drempels oid?

Verkeer/parkeren Er wordt in de straat heel hard gereden door de taxi's van Yulius en de ouders van de kinderen van de Polyander school die op de parkeerplaats achter ons huis parkeren. Het zou dus fijn zijn als er een paar flinke drempels kunnen komen om de snelheid te remmen voor de spelende kinderen en 
kleinkinderen.

Verkeer/parkeren Aub geen drempels.
Verkeer/parkeren Afgelopen jaren zijn er steeds meer kinderen in de wijk komen wonen. Het zou fijn zijn als het voor hen veilig is, ook als ze willen oversteken. Auto's rijden vaan te hard (zeker het lange stuk richting zuiden). Daarom zouden wij het op prijs stellen als er heuvels komen, bredere stoepen en 

smaller wegdek of bijvoorbeeld plantenbakken waar je omheen moet rijden.
Verkeer/parkeren Geen drempels in de straten.
Verkeer/parkeren Sinds 1 jaar rijden taxibusjes en privévervoer voor kinderen voor de bijzondere opvang veel te hard door de straat. Is geen voorstander van drempels, maar zou hier wel nodig zijn, niet alleen op het lange stuk maar ook liefst kort voor de bocht aan het einde van de straat. Gaat vaak maar net 

goed wegens de hoge snelheid. Lopen tegenwoordig weer veel jonge kinderen. In de bocht wordt ook vaak kort geparkeerd, half op stoep/weg door postbezorgers en aannemers etc.

Speelinrichtingen De functie van het plein bij Stratosfeerstraat 36 tm 46 behouden.
Speelinrichtingen Speelplaats graag behouden. Er zijn veel kinderen, ook kleinkinderen die bij de opa's en oma's op bezoek zijn.
Speelinrichtingen Voor onze kleinkinderen en hopelijk ook voor de andere bewoners met kinderen en/of kleinkinderen is het behoud van het speelpleintje belangrijk. Een voorbeeld hoe het eventueel kan worden is te zien in de Heelalstraat.
Speelinrichtingen Een modernisering en uitbreiding van het speeltuintje op het pleintje achterin de straat zou heel fijn zijn. Er wordt nl heel veel gebruik van gemaakt door omwonende kinderen en kleinkinderen.
Speelinrichtingen We zijn eigenlijk erg tevreden over het huidige plein. Het is net even anders dan anders en hopen dan ook dat het gezellige uiterlijk met een leuke speelplek voor de kinderen behouden blijft. De stapstenen op het plein graag verwijderen, hier is al menig kind op stukgevallen. We zouden graag de 

speelplek iets uitgebreider zien met wat meer aanbod voor zowel de kleine kinderen en de grote, bijvoorbeeld klimtoestel met ook wat meer uitdaging voor grotere kinderen (klimwand, overpakrek), glijbaan, duikelrek, wipwap, wipkip, (net)schommel oid. We merken ook dat het plein momenteel 
aan het verjongen is en ook door onze oudere buurtbewoners wordt er veel op kleinkinderen gepast. Ook zien wij graag een groene ondergrond onder de speeltoestellen en niet allemaal drukke kleuren.

Speelinrichtingen Van het speelpleintje wordt veel gebruik gemaakt, graag handhaven.
Verlichting Wanneer je 's avonds buiten bent, hebben wij in de wijk een overvloed aan licht. Lichtvervuiling en het overmatig gebruik van energie. Wat ons betreft komen minder lantaarns, maar ook lantaarns die niet om zich heen schijnen, maar naar beneden. Of wellicht een veel zachtere lamp.

Klimaat Ondergrond parkeerplaatsen kan met open stenen met grasgroei waardoor de regen sneller afvloeit. In het midden van de parkeerplaatsen voor het pleintje: een grote rioolgleuf/rooster maken waar het water kan worden afgevoerd.

Afval & Reiniging De erfafscheidingen en schuren aan de achterzijde van sommige drive-in woningen leiden al lange tijd tot een vuilstortplaats. De troep is nog niet zo lang geleden opgeruimd, waarschijnlijk door de gemeente, maar de oude situatie lijkt weer terug te komen.

Afval & Reiniging Vuilnisbakken worden standaard op de hoek bij de Meteoorstraat gezet, terwijl ze bij de huizen horen. Wij zouden het fijn vinden als hier niet meer zo'n ruimte voor is of als dit verboden wordt.
Inrichting Algemeen Over het algemeen nu al heel tevreden, woon er al vele jaren.
Inrichting Algemeen Er staan nu 3 bankjes waar zowel ouders als kinderen gebruik van maken. Wij zouden graag een zitplekje terugzien maar dan niet in de vorm van een standaard bankje (dan zit je vanuit huis steeds tegen een lelijke leuning aan te kijken maar een soortgelijk iets als nu (zonder rugleuning) of iets 

wat bijvoorbeeld op een leuke manier in een plantenbak of bij een boom verwerkt is. Momenteel is het mogelijk om met de auto op het plein voor de huizen te komen. Wij vinden het heel belangrijk dat dit zo blijft. Dat is nodig voor de hulpdiensten maar ook als buurtbewoners is het erg praktisch 
dat als het eens nodig is je even tot de deur kunt rijden. De ervaring is dat iedereen hier met veel beleid mee om gaat. Wellicht kan er dan ook gekeken worden naar de positionering van de lantaarnpalen.

Inrichting Algemeen Ons hoofddoel is dat onze wijk meer gaat lijken op een woonerf.
Inrichting Algemeen Wij wonen hier al vele jaren naar grote tevredenheid. Eén van de redenen waarom wij kozen voor deze wijk was de ligging aan de rand van de stad. Een andere reden was de ruime en verkeersluwe aanleg van deze wijk met veel groen.

Inrichting Algemeen Nu wordt er door alle bewoners die aan het speelpleintje wonen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om tot voor het huis te rijden in de enkele gevallen dat het nodig is. Ook deze mogelijkheid zouden we graag handhaven.


