Opmerkingen/wensen bewoners Erasmuslaan/Spieghelstraat n.a.v.
bewonersbrief en/of bewonersavond 13 maart 2017
1.
Meneer heeft een invalideplaats voor zijn deur, tijdens de werkzaamheden graag een
tijdelijke plaats, zo dicht mogelijk bij zijn huis.
Reactie: Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden wordt hier rekening mee
gehouden.
2.
Graag toppen van de boom, schuin t.o. het huis aan de linker kant. Verder houden zoals
het is.
Reactie: Bomen worden in Dordrecht niet getopt. Reden is dat dit leidt tot hogere
onderhoudskosten, om een aantal jaar moet er dan opnieuw gesnoeid worden.
3.
Graag meer buitenspeelmogelijkheden voor de kinderen. Wellicht kan deel middenberm
hiervoor gebruikt worden. Dan geen honden uitlaten. Tegels van het pleintje achter
huisnr. 48 zijn verzakt. Wie lost dit op?
Reactie: Op de Vlietweg is een mooie speelplaats, ook al is deze voor de allerkleinste
misschien te ver weg. Er zijn wel mogelijkheden om vanuit zelfbeheer een
speelvoorziening te maken. Dit dient in overleg met de buurt te gebeuren. Het pleintje
achter no. 48 is particulier eigendom. De eigenaar is/wordt verzocht om de bestrating te
hertstellen.
4.
Geen bomen planten in de Spieghelstraat. Dit gaat ten koste van parkeerplaatsen.
Reactie: Uitgangspunt is om de bestaande bomen te handhaven.
5.
Geen bomen planten in de Spieghelstraat. Dit gaat ten koste van parkeerplaatsen.
Reactie: Uitgangspunt is om de bestaande bomen te handhaven.
6.
Graag blijf ik geïnformeerd over voortgang project. Groenstrook als scheiding van
Erasmuslaan behouden/herstellen. Is ook geïnteresseerd in een "buurttuin" of een evt.
speelplek voor kinderen.
Reactie: Op de Vlietweg is een mooie speelplaats, ook al is deze voor de allerkleinste
misschien te ver weg. Er zijn wel mogelijkheden om vanuit zelfbeheer een
speelvoorziening te maken. Dit dient in overleg met de buurt te gebeuren.
7.
Groene as versterken (middenberm). Verder prima.
Reactie: Waar nodig wordt het groen aangepast. In het voorlopig ontwerp wordt
uitgegaan van een groen as. Hierbij wordt ruimte open gehouden voor overleg over de
wens van andere bewoners. E.e.a. dient in overleg met de buurt te gebeuren.
8.
Heel tevreden! Meer bomen planten in de groenstrook Erasmuslaan. (Er zijn er wel
geplant maar mag nog meer).
Reactie: Waar mogelijk wordt de bomenrij versterkt.
9.
Misschien nog wat meer bomen in de groenstrook Erasmuslaan.
Reactie: Waar mogelijk wordt de bomenrij versterkt.

