حزيران/يونيو 2017

منطقة محطة قطارات
بنكستاون

ممر التجديد املديين بني سيدنام وبنكستاون

املفرق،
ومحسنة لتجارة
يتميز مبحالت جديدة
خطة إليجاد موقع مثري للتوظيف والتجارة
ّ
ّ
ّ
محسنة لرتابط وتبديل وسائل املواصالت.
و”شوارع لتناول الطعام” تنبض بالحياة ،ومراكز
ّ

أعده ّ
فنان عن منطقة محطة قطارات بنكستاون
ختيلي ّ
رسم ّ

Arabic

مقدمة
ّ

تقضي إسرتاتيجية ممر التجديد املديين بني سيدنام
وبنكستاون ببناء  35400مسكن جديد وإيجاد 8700
وظيفة جديدة على مدى العشرين سنة القادمة
باإلضافة إىل إقامة البىن التحتية الالزمة لدعم
املستقبلية.
احتياجات السكان
ّ
ترتكز اإلسرتاتيجية على مشروع سيدين ملرتو املدينة واملنطقة الجنوبية الغربية،
منسًقا لتنفيذ وتطوير البىن التحتية عرب املمر.
وهي توّفر ً
نهجا ّ

إن مناطق محطات القطار الواقعة عرب هذا املمر هي اآلن مناطق رائعة للعيش فيها
ومتتاز خبصائص فريدة .هذه اإلسرتاتيجية ستؤدي إىل تحسني هذه املناطق عن طريق
تثمني الطابع اخلاص لألحياء ،وتجديد املراكز املدينية ،وتوفري مساحات مفتوحة
مجتمعية.
محسنة ،وتوفري خدمات ومنشآت
ّ
ّ
ملسودة األوّلية لإلسرتاتيجية قد ُأطلقت يف تشرين األول/أكتوبر .2015
وكانت ا ّ
ملنقحة هذه للمالحظات اليت ّ
تستجيب اإلسرتاتيجية ا ّ
تلقيناها عرب التماسات أبناء
الفنية اإلضافية.
املجتمع وخالل ورشات العمل
املجتمعية واالجتماعات ومن الدراسات ّ
ّ

ِ
ادل برأيك

انضم إىل جريانك وساعد على ختطيط منطقتك.
توجه
ّ

إىلplanning.nsw.gov.au/sydenhamtobankstown :

ميكنك
t
t
t
t
t

هنا:

ّ
االطالع على اإلسرتاتيجية الكاملة وخمططات املناطق
املستجدات بشأن املشروع
التسجيل للحصول على معلومات عن املناسبات وآخر
ّ
مشاهدة الفيديو
ملء االستطالع
تقدمي التماس

شكرا لكل من شارك يف املشروع لغاية اآلن.
ً

ّ
املنقحة هو  3أيلول/سبتمرب .2017
آخر موعد لتقدمي مالحظات حولاإلسرتاتيجية
ممر سيدنام إىل بنكستاون :منطقة محطة قطارات بنكستاون

ما قلتموه لنا:

محبًبا
 tإن تنشيط مركز مدينة بنكستاون أمر هام وينبغي أن يكون ّ
للتسوق وأماكن خارجية لتناول
للعائالت باشتماله على مركز عصري
ّ
الطعام وأنشطة ليلية وتحسني السالمة فيه.
 tيجب ختطيط مركز مجتمعي لبنكستاون وإجراء تحسينات على البىن
التحتية بحيث تشمل تحسينات على الطرقات واملواصالت العامة
الدراجات اهلوائية ورفع قدرات املستشفى.
ومسارات ّ
 tلديكم مشاعر متبايِنة بشأن زيادة علو املباين يف بنكستاون .فالبعض
يجيا يف
يعتقد أن ذلك سوف يساعد على جعل املنطقة
ً
مركزا إسرتات ً
غرب سيدين.
 tينبغي معالجة مشكلَيت ازدحام السري ومواقف السيارات.
 tمن املهم إجراء ختطيط جيد ملشاريع بناء الشقق الجديدة.
ً
ميكن ّ
تفصيال عن مالحظاتكم يف خطة منطقة
االطالع على معلومات أكثر
محطة قطارات بنكستاون.

رؤيانا لبنكستاون:

مجتمعية
 tستستمر بنكستاون يف تقدمي محالت تجارية ووظائف وخدمات
ّ
للممر بنطاقه األوسع لدعم اهلدف التوظيفي ملركز املقاطعة.
 tمن املحتمل إيجاد ساحة جديدة ملحطة القطارات ّ
تشكل قلب منطقة محطة
ّ
ويوفر نقاط اتصال جديدة
مما يزيد من حركة املشاة
قطارات بنكستاون ّ
بني الشمال والجنوب.
 tسيؤدي مشروع مستقبلي حول املحطة إىل إعطاء منطقة محطة قطارات
ً
بصريًة واضحة.
سمة
بنكستاون
ّ
وعصرنة وسط املنطقة التجارية يف بنكستاون مع تطويره
سيعاد تجديد
َ
ُ t
الستيعاب مزيد من الوظائف واملساكن.

منطقة محطة قطارات بنكستاون
ختفيض لكي تعكس استخدام
األرض وكثافة استخدامها مبوجب
ضوابط التخطيط الحالية.

تغي؟
ما الذي ّ

تبّني هذه اخلريطة التغيريات
الرئيسية اليت ُأجريت على منطقة
محطة قطارات بنكستاون نتيجة

ملالحظاتكم.

خط السكك الحديدية ومحطة قطارات
مدخل جديد ملحطة القطارات
حدود املنطقة
مستجمع مشي ملسافة  800مرت و 400مرت
َ
طرقات رئيسية
مساكن فوق محالت تجارية يف شارع رئيسي
استجمام خصوصي
استجمام عمومي
مدارس ومنشآت مجتمعية
مفردة
مناطق ذات مساكن َ
أبنية سكنية منخفضة االرتفاع
أبنية سكنية متوسطة االرتفاع
أبنية سكنية متوسطة  /عالية االرتفاع
َ
املختلط
أبنية عالية االرتفاع و/أو لالستخدام
التحول
أطراف
ّ
محتمل فوق املحطة
مشروع تطويري
َ

متوسطة
سكنية
ختفيض إىل أبنية
ّ
ّ
ومنخفضة االرتفاع مبا ّ
ً
مناسبا
انتقاال
يوفر
ً
مفردة إىل الغرب.
إىل أماكن ذات مساكن َ

محسن
مكان عام مكشوف جديد أو
ّ
هوائية حايل  /موصى به
دراجات
مسار ّ
ّ
شوارع أو وصالت مشاة جديدة
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اخلطوات التالية
املستقبلية للممر بني
التوجه والرؤيا
اإلسرتاتيجية النهائية شكل
متثل
ّ
ّ
ّ
ّ
إطارا
تشكل
سيدنام وبنسكتاون على مدى السنوات العشرين القادمة .وهي
ً
منسقة
للوكاالت الحكومية واملجالس البلدية املحلية لتقدمي بىن تحتية ّ
للمواصالت والتعليم والصحة واألماكن املفتوحة.
است ِ
كملت ،سنستمر يف العمل مع
يقدمها أبناء املجتمع إلعداد اإلسرتاتيجية النهائية .ومىت ُ
سوف نستخدم املالحظات اليت ّ
أصحاب املصلحة لتنفيذ اإلسرتاتيجية واخلطط خالل السنوات القادمة.

مزيد من املعلومات

ّ
تفقد املوقعplanning.nsw.gov.au/sydenhamtobankstown :
اتصل على الرقم1300 305 695 :

سوف يتم تنفيذ اإلجراءات الرئيسية التالية
شهرا القادمة:
خالل االثىن عشر
ً
تصميم  GreenWayجنوب غرب :تعكف دائرة
التخطيط والبيئة ( )DP&Eعلى إعداد خطة رئيسية
رية لألرض إلقامة وصلة مشرتكة للدراجات
تصو ّ
ّ
اهلوائية واملشاة وحديقة طوالنية مبحاذاة ممر القطار
ّ
باستخدام مساحة إذا فاضت عن حاجة خط القطارات.
خطة الساحة العمومية والوصول إىل املحطة:

ستقوم مؤسسة سيدين مرتو بإعداد خطة الساحة
العمومية والوصول إىل املحطة لتحسني تصميم املحطة
وتسهيل القدرة على الوصول إليها والتبديل بني القطارات
ووسائل املواصالت األخرى .وستؤدي محطة املرتو الجديدة
يف بنسكتاون إىل تحسني قدرة املشاة والدراجات اهلوائية
على الوصول.
وتوجه التخطيط املحلي:
استكمال اإلسرتاتيجية
ّ
ستستكمل دائرة التخطيط والبيئة ( )DP&Eاإلسرتاتيجية ،مبا فيها
توجه التخطيط املحلي
(توجه مبوجب املادة  )117لالسرتشاد بها
ّ
ّ

يف مشاريع التطوير املستقبلية.

تواصل معنا عرب:
Twitter@nswplanning

اإلجراءات

www.facebook.com/nswplanning

www.planning.nsw.gov.au

مسامهة خاصة يف البنية التحتية :تعكف دائرة التخطيط والبيئة
مسودة خطة مسامهة خاصة يف البنية التحتية
( )DP&Eعلى إعداد
ّ
( )SICلتحديد التحسينات الالزم إجراؤها على البىن التحتية اإلقليمية
وست
ستخدم جباية  SICيف متويل مجموعة من
لدعم النمو يف املمرُ .
ّ
البىن التحتية املجتمعية واملتعلقة باملواصالت واألماكن املفتوحة.
التخطيط للمدارس :سوف تقوم دائرة التعليم بتحديد مواقع إلقامة
مدارس جديدة أو توسيع مدارس أخرى ضمن منطقة املمر على أساس
النمو املقرتح يف اإلسرتاتيجية.
متويل برنامج دعم املنطقة:
ستقدم دائرة التخطيط والبيئة ()DP&E
ّ
التمويل إىل املجالس البلدية عرب “برنامج دعم املنطقة” لتحسني املرافق
والبىن التحتية ضمن منطقة املمر.

مطار بنكستاون :تعمل دائرة التخطيط والبيئة ( )DP&Eمع مدينة كنرتبري
بنكستاون للحصول على موافقة إسرتاتيجية “من حيث املبدأ” على ارتفاعات
املباين لتحقيق مزيد من ّ
التيقن يف مشاريع التطوير.
التبديل بني وسائل املواصالت :تعمل مؤسسة سيدين مرتو مع مدينة
كنرتبري بنكستاون إلعداد خيارات لتحسني تبديل املواصالت العامة.
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