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Εισαγωγή
Η Στρατηγική Αστικής Ανάπλασης Διαδρόμου Sydenham
– Bankstown σχεδιάστηκε για 35.400 νέα σπίτια και 8.700
θέσεις εργασίας για τα επόμενα 20 χρόνια και υποδομή για
την υποστήριξη των αναγκών της μελλοντικής κοινότητας.
Η στρατηγική αποτελεί συνέχεια του έργου Sydney Metro City & Southwest και
παρέχει μια συντονισμένη προσέγγιση για παροχή και ανάπτυξη των υποδομών
σε όλη την έκταση του διάδρομου.
Οι τομείς των σταθμών είναι ήδη εξαιρετικά μέρη διαβίωσης και έχουν τις
δικές τους μοναδικές ιδιότητες. Η στρατηγική αυτή θα ενισχύσει τους τομείς
προσδίδοντας ένα γειτονικό χαρακτήρα, ανανεώνοντας τα κέντρα των πόλεων,
παρέχοντας βελτιωμένους ανοικτούς χώρους και κοινοτικές υπηρεσίες και
εγκαταστάσεις.
Το αρχικό σχέδιο στρατηγικής δημοσιοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2015. Η
παρούσα αναθεωρημένη Στρατηγική εξετάζει τα σχόλια που λήφθηκαν από
προτάσεις του κοινού, κοινοτικά εργαστήρια, συναντήσεις και πρόσθετες
τεχνικές μελέτες.

Πείτε τη γνώμη σας
Ενωθείτε με τους γείτονές σας και βοηθήστε στη διαμόρφωση
του τομέα σας. Πηγαίνετε στο: planning.nsw.gov.au/
sydenhamtobankstown

Εδώ μπορείτε:
να δείτε όλη τη Στρατηγική Διαδρόμου και το πλήρες σχέδιο του
τομέα
να εγγραφείτε σε εκδηλώσεις και ενημερώσεις για το έργο
να δείτε το βίντεο
να συμπληρώσετε την έρευνα
να υποβάλλετε μια πρόταση

Ευχαριστούμε όλους όσους έχουν συμμετάσχει στο έργο
μέχρι σήμερα. Υποβολή σχολίων για την παρούσα
στρατηγική έως 3 Σεπτεμβρίου 2017.
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Το όραμα
Το έργο «Sydney Metro City and
South West» (Μετρό του Σύδνεϋ
και Νοτιοδυτικών Περιοχών) θα
αποτελέσει καταλύτη αστικής
ανάπλασης και μετασχηματισμού.

Προτεραιότητες
Το έργο Sydney Metro City and South West παρέχει μια μοναδική ευκαιρία για ανανέωση και αναζωογόνηση των 11
σταθμών κατά μήκος της γραμμής Bankstown. Βασικές μας προτεραιότητες είναι:

Θα χρησιμοποιήσουμε αυτό το
έργο για:

• Βελτίωση ανοικτών χώρων και
διασυνδέσεων πεζόδρομων και
ποδηλατόδρομων αν υπάρχει
διαθέσιμο πλεόνασμα
σιδηροδρομικής γης.
• Εκρίμηση και σεβασμό του
υπάρχοντος χαρακτήρα
γειτονιάς.

Εκτίμηση πολιτιστικής
κληρονομιάς και
γειτονικού
χαρακτήρα

Διασύνδεση
ανθρώπων και
θέσεων εργασίας

Περισσότερες
επιλογές
στέγασης

Παρέχετε μια σειρά από νέα σπίτια που
ταιριάζουν σε διαφορετικούς τρόπους ζωής
και προϋπολογισμούς, συμπεριλαμβανομένων
5-10% οικονομικά προσιτών κατοικιών σε νέες
κατασκευές (σύμφωνα με τα Περιφερειακά
Σχέδια της Επιτροπής Ευρύτερου Σύδνεϋ).

Επιτρέπεται να κατασκευαστούν
νέα σπίτια κοντά στους
σταθμούς του μετρό έτσι ώστε
περισσότεροι άνθρωποι να ζουν
σε απόσταση 30 λεπτών από
τα μεγάλα κέντρα εργασίας.

Διατηρούνται οδοί που συμβάλλουν
στον τοπικό χαρακτήρα της περιοχής
και προστατεύουν τις περιοχές
πολιτιστικής κληρονομιάς σε
συγκεκριμένους δρόμους με
σπίτια περιόδου Ομοσπονδίας.

• Βελτίωση των επιλογών
στέγασης και των κέντρων
των πόλεων.
• Καλύτερη διασύνδεση
κοινοτήτων.
• Συντονισμό της
παροχής υποδομών
για στήριξη της
ανάπτυξης.

Βελτίωση και
ενίσχυση τοπικών
επιχειρήσεων

Διατηρείται η κλίμακα και ο
χαρακτήρας των δημοφιλών
τοπικών εμπορικών
περιοχών και ενθαρρύνεται
η αναζωογόνηση των πιο
ήσυχων εμπορικών περιοχών.

Βελτίωση
συνδεσιμότητας
και ανοιχτών
χώρων

Συνεργατικός
προγραμματισμός

Προσδιορισμός νέων χώρων για νέους
Συνέχεια συνεργασίας με
ανοιχτούς χώρους, καθώς και για
δημαρχίες και άλλες
μονοπάτια πεζών και ποδηλασίας,
πολιτειακές κυβερνητικές
συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας
υπηρεσίες για εντοπισμό
για το GreenWay South West - μια
βελτιώσεων στις μεταφορές,
διαδρομή για πεζούς και ποδηλάτες κατά
στην κοινωνική υποδομή και
μήκος του σιδηροδρομικού διαδρόμου
σε ανοιχτούς χώρους.
μεταξύ Sydenham και Bankstown.

Χρηματοδότηση
υποδομών

Καθιέρωση ενός πλαισίου φόρων /
εισφορών (που ονομάζεται Σχέδιο
Ειδικής Συμβολής ΥποδομώνSpecial Infrastructure Contribution
scheme), ώστε οι νέες κατασκευές
να συμβάλλουν στο κόστος νέων
υποδομών σε περιφερειακό επίπεδο.
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Αλλαγή χρήσης γης
Μας είπατε ότι κάθε κοινότητα έχει τις δικές της προσδοκίες
σχετικά με τον τρόπο ανάπτυξης των περιοχών της
Για την αντιμετώπιση αυτού του σχολιασμού:

• Διατηρούνται περισσότερες περιοχές για μονοκατοικίες και κατοικίες
χαμηλής οικιστικής πυκνότητας, ιδιαίτερα στους σταθμούς τομέων κοντά
στο Σύδνεϋ.

• Παρέχονται περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την εναρμόνιση και τον
σχεδιασμό διαμερισμάτων, για να μειωθούν οι επιπτώσεις σε υφιστάμενες
χρήσεις της γης.

• Προτείνονται κατασκευές σε υποβαθμισμένες και βιομηχανικές περιοχές.
• Αύξηση περιοχών κατασκευής στέγασης μεγαλύτερου ύψους μεταξύ
Belmore και Punchbowl.
Ο χάρτης στη σελίδα 5 δείχνει τις αλλαγές από το παρόν σχέδιο.
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Χάρτης Αλλαγών Χρήσης Χώρου

Σιδηροδρομική γραμμή και σταθμός

Περιοχές μονοκατοικιών

Νέα είσοδος σιδηροδρομικού σταθμού

Κατοικίες χαμηλού ύψους

Σταθμός τραμ

Κατοικίες μέσου ύψους

Όρια του τομέα

Κατοικίες μέσου- μεγάλου ύψους

Κατοικίες μεγάλου ύψους και /
ή μικτής χρήσης
Επιχειρήσεις
Κατοικίες πάνω από
καταστήματα κυρίων οδών
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Δρόμοι και δημόσιες συγκοινωνίες
Τα σχόλιά σας: Η μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης και της στάθμευσης αυτοκινήτων σε κατοικημένους δρόμους
είναι σημαντική για εσάς
Η Sydney Metro City and South West θα προσφέρουν σημαντική αύξηση μεταφορικής
ικανότητας με νέα τρένα και ταχύτερα και συχνότερα δρομολόγια. Αυτή η Στρατηγική θα
υποστηρίξει το νέο μετρό βελτιώνοντας τις διασυνδέσεις ποδηλατοδρόμων, πεζοδρόμων,
και δημόσιων συγκοινωνιών. Αυτές οι βελτιώσεις θα μειώσουν την ανάγκη για χρήση
αυτοκίνητων, ειδικά για διαδρομές προς εργασία και σύντομα τοπικά ταξίδια, και θα
συμβάλλουν στη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρηση εντός των Τομέων.

Η Στρατηγική αυτή εντόπισε πρόσθετες περιοχές για βελτίωση υποδομής για πεζούς,
ποδηλάτες και λεωφορεία για να διευκολύνουν το κοινό να πηγαίνει στην εργασία,
το σχολείο, τα καταστήματα, την οικογένεια και τους φίλους του. Η τελική Στρατηγική
θα περιλαμβάνει ένα Σχέδιο Ειδικής Συμβολής Υποδομών που θα βοηθήσει
στη χρηματοδότηση αναβαθμίσεων του δικτύου, συμπεριλαμβανομένων των
διαδρόμων προτεραιότητας λεωφορείων και βελτιώσεις του οδικού δικτύου.
Sydney Metro Southwest
Inner West Light Rail

Ανισόπεδος διαχωρισμός
της διασταύρωσης Hume
Highway και Stacey Street.

Βελτιωμένη υπηρεσία
λεωφορείων προς
Parramatta.

Όριο Τομέα

Hume Hwy / Stacey Street
Αναβάθμιση διασταύρωσης

Κύριοι δρόμοι

Παράκαμψη δυτικού Campsie

Ταχεία διαδρομή λεωφορείου
Βελτιωμένες διαδρομές
προαστιακών λεωφορείων

Westconnex

Βελτιωμένη υπηρεσία
λεωφορείων προς
Macquarie Park.
Διαπλάτυνση της οδού
Stacey Street σε 3 λωρίδες
(προς κάθε κατεύθυνση)
μεταξύ της οδού McCauley
και της Hume Highway.

Διερεύνηση επιλογών
χρηματοδότησης για κατασκευή
της παρακαμπτηρίου οδού West
Campsie μεταξύ Bexley Road και
Coronation Drive.
Βελτιωμένη αλλαγή
λεωφορείων στο εμπορικό
κέντρο Bankstown Central.
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Διαπλάτυνση της Fairford Road
(Stacey St έως Hume Hwy)
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Βελτιωμένη υπηρεσία
λεωφορείων προς
Hurstville.

Κατάργηση
μονόδρομων
παράλληλων προς
Railway Parade,
Marrickville Road
και Sydenham Road.

Πεζοπορία και ποδηλασία
Τα σχόλιά σας: Τα βελτιωμένα μονοπάτια πεζών
και ποδηλάτων είναι σημαντικά για την διαβίωση,
την υγεία και την ασφάλεια.

Η κύρια πρωτοβουλία για πεζοπορία και ποδηλασία είναι η προτεινόμενη επέκταση
στο GreenWay. Τα υπάρχοντα σχέδια δείχνουν ότι το GreenWay εκτείνεται από το
Iron Cove έως τον Cooks River, στο Dulwich Hill. Με το έργο GreenWay South West
το μονοπάτι πεζοπορίας και ποδηλασίας θα συνεχίζεται από το Dulwich Hill προς
τα ανατολικά μέχρι το Sydenham και δυτικά προς το Bankstown, κατά μήκος του
σιδηροδρομικού διαδρόμου.

Κατασκευή του
ποδηλατόδρομου
Greenway, που λείπει,
μεταξύ του Taverners
Hill και του Cooks River.

Νέος χωριστός ποδηλατόδρομος
στο Olympic Parade και Brandon
Avenue θα συνδέει με το Salt
Pan Creek.

Παρέχεται ανισόπεδη
διέλευση γραμμής τραμ
μεταξύ των στάσεων
τραμ στο Dulwich Grove.

Μπαίνει όριο ταχύτητας
40 χλμ / ώρα σε περιοχές
με τομείς μεγάλης
κυκλοφορίας πεζών.

Δυνατότητα για ποδηλατόδρομο
και πεζόδρομο κοινής χρησης
κατά μήκος του σιδηροδρομικού
διαδρόμου (Greenway South West).

Βελτιωμένη υπόγεια
διάβαση στην οδό
Broughton Street.
Πιθανή νέα γέφυρα
πεζών/ποδηλατών
μεταξύ Carrington
Road και Fraser Park.

Νέα διασταύρωση γέφυρας
του Cooks River (στο τέλος
του Clissold Parade).
Αναβάθμιση του πεζόδρομου
κάτω από την οδό Punchbowl Road (βόρεια της
σιδηροδρομικής γραμμής.)

Sydney Metro Southwest
Όριο Τομέα
Νέες ζώνες 40χλμ / ώρα

Ποδηλατική διαδρομή
του Cooks River
Ποδηλατόδρομος της
Greenway Southwest

Ποδηλατόδρομος Taverners Hill
έως Cooks River
Ποδηλατόδρομος Bankstown
έως Salt Pan Creek

Αστική Ανάπλαση Διαδρόμου Sydenham – Bankstown
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Ανοικτοί χώροι
Τα σχόλιά σας: Τα νέα σπίτια και καταστήματα
πρέπει να υποστηρίζονται από περισσότερα πάρκα

Νέο επίμηκες πάρκο
κατά μήκος της
σιδηροδρομικής
γραμμής.

Βελτίωση του Griffith Park
και της περιοχήε γύρω από
το Κέντρο Τεχνών.

Η αναθεωρημένη Στρατηγική περιλαμβάνει ενέργειες για νέους, βελτιωμένους
ή επεκταθέντες ανοικτούς χώρους σε περιοχές όπου σημειώνεται σημαντική
μεταβολή στον αριθμό νέων κατοικιών. Αυτό περιλαμβάνει ένα πάρκο κατά μήκος
της σιδηροδρομικής γραμμής από Lakemba έως Punchbowl και βελτιώσεις στους
υπάρχοντες ανοικτούς χώρους όπως το Terry Lamb Reserve στο Belmore.

Βελτιωμένος
ανοικτός χώρος στο
Terry Lamb Reserve.
Βελτιωμένος
ανοικτός χώρος
στο Jubilee
Reserve.

Παροχή νέων ανοικτών
χώρων κατά μήκος της
γραμμής τραμ, κατά
την κατασκευή.

Βελτιωμένος ανοικτός
χώρος στην πλατεία
Anzac και την πλατεία
Carrington.

Παροχή δημόσιων
ανοικτών χώρων
στο πλαίσιο της
αναδιαμόρφωσης
μεγάλων χώρων.

Βελτιωμένος ανοικτός
χώρος στο Urunga Reserve.

Βελτιωμένος ανοικτός
χώρος κατά μήκος του
ποταμού Cooks River.

Παροχή δημόσιας πρόσβασης
σε ανοικτό χώρο σε σχολικούς
χώρους (εκτός σχολικών ωρών).
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Βελτιωμένος
ανοικτός χώρος
στο Wiley Park.

Αναβαθμισμένες
εγκαταστάσεις
στο Tasker Park.

Παροχή πρόσβασης
στο κοινό, μέσω
του γηπέδου γκολφ
Marrickville.

Sydney Metro Southwest

Κύριοι δρόμοι

Όριο Τομέα

Ανοιχτοί χώροι

Σχολεία και παιδική φροντίδα
Τα σχόλιά σας: Υπάρχει ανάγκη παροχής περισσότερων ευκαιριών εκπαίδευσης για υποστήριξη του αυξανόμενου πληθυσμού
Συνεργαστήκαμε με το Υπουργείο Εκπαίδευσης κατά την προετοιμασία του
Στρατηγικού Σχεδίου Σχολικών Περιουσιακών Στοιχείων και των Σχεδίων
Περιφερειακών Συστάδων (School Assets Strategic Plan και District Cluster Plans).
Αυτά θα προσδιορίσουν τα υπάρχοντα προβλήματα χωρητικότητας στα τοπικά
σχολεία και τις αναβαθμίσεις που απαιτούνται.

Αναβάθμιση
Δημοτικού
Σχολείου Yagoona.

Συνεργασία με τα σχολεία για παροχή
πρόσβασης στο κοινό (μετά τις σχολικές
ώρες) σε σχολικές εγκαταστάσεις και
ανοιχτούς χώρους στο γυμνάσιο Punchbowl.

Συνεργασία με τα σχολεία
για παροχή πρόσβασης
στο κοινό (μετά τις
σχολικές ώρες) σε
σχολικές εγκαταστάσεις
και ανοιχτούς χώρους
στο δημοτικό σχολείο
του Harcourt.

Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με το Υπουργείο Εκπαίδευσης στις φάσεις
σχεδιασμού τομέων για να προσδιορίσουμε τις απαιτήσεις σχεδίασης και τις
πιθανές τοποθεσίες πριν από την αλλαγή οικοδομικών ζωνών του χώρου. Τα βασικά
στοιχεία της πολιτειακής και περιφερειακής υποδομής θα χρηματοδοτηθούν από
τον Ειδικό Φόρο Συμβολής Υποδομών (Special Infrastructure Contribution Levy)
που θα ανακοινωθεί το 2017.

Θα διερευνηθεί η
πιθανότητα κατασκευής
δημοτικού σχολείου στο
πλαίσιο της μελλοντικής
αναδιάρθρωσης του
Canterbury Racecourse.

Παροχή επιπλέον
αιθουσών διδασκαλίας
στο Ashbury Public School.
Συνεργασία με τα σχολεία για
παροχή πρόσβασης στο κοινό
(μετά τις σχολικές ώρες) σε
σχολικές εγκαταστάσεις και
ανοιχτούς χώρους στο στο
δημοτικό Σχολείο του Dulwich Hill.

Ανακατασκευή του δημοτικού
σχολείου Canterbury South για
δυνατότητα επιπλέον εγγραφών

Διερεύνηση επέκτασης
του δημοτικού
σχολείου και του
γυμνασίου στον τομέα
Wiley Park ή Lakemba
για αύξηση αριθμού
εγγραφών μαθητών

Διερεύνηση πιθανών χώρων για
νέο σχολείο σε έναν από τους
τομείς προτεραιότητας, Belmore
ή Campsie, μεσοπρόθεσμα ή
μακροπρόθεσμα (5-20 έτη).
Sydney Metro Southwest
Όριο τομέα
Κύριοι δρόμοι

Κυβερνητικά σχολεία
Μη κυβερνητικά σχολεία
Κοινοτικές εγκαταστάσεις

Αστική Ανάπλαση Διαδρόμου Sydenham – Bankstown
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Τοπικός χαρακτήρας και πολιτιστική κληρονομιά
Τα σχόλιά σας: Η διατήρηση των χαρακτηριστικών
γειτονιάς και η προστασία της πολιτιστικής
κληρονομιάς και των περιοχών οικολογικής
διατήρησης είναι σημαντικά για εσάς

Έχουμε συμπεριλάβει πιθανές περιοχές πολιτιτσικής κληρονομιάς και οικολογικής
διατήρησης στους τομείς Marrickville, Dulwich Hill, Hurlstone Park, Canterbury.
Έχουμε επίσης αναθεωρήσει τα σχέδια για τη διατήρηση των χαρακτηριστικών
γειτονιάς και παρέχουμε ένα πιο λεπτομερές όραμα και στόχους σχεδιασμού για
κάθε έναν από αυτούς τους τομείς.

Δημαρχία Canterbury-Bankstown
θα προετοιμάσει πρόταση σχεδίου
ένταξης στον κατάλογο πολιτιστικής
κληρονομιάς των ακινήτων:

•
•
•
•

15-21 Jeffrey Street
31-42 Canterbury Road
66-70 Minster Street
175-189 Canterbury Road.

Η Δημαρχία Inner West θα
προετοιμάσει πρόταση σχεδίου
για μια νέα περιοχή διατήρησης
πολιτιστικής κληρονομιάς στην
οδό Ewart Street.

Η Δημαρχία Canterbury-Bankstown
θα προετοιμάσει πρόταση σχεδίου για
νέες περιοχές διατήρησης πολιτιστικής
κληρονομιάς στο Hurlstone Park.

Sydney Metro Southwest
Όριο Τομέα
Κύριοι δρόμοι
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Υπάρχοντα στοιχεία πολιτιστικής
κληρονομιάς και περιοχές
οικολογικής διατήρησης
Πιθανές Περιοχές Διατήρησης
Πολιτιστικής Κληρονομιάς
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Η Δημαρχία Inner West Council
θα προετοιμάσει πρόταση
σχεδίου για μια νέα περιοχή
διατήρησης πολιτιστικής
κληρονομιάς στις οδούς Silver
και Gladstone.

Επόμενες
Ενέργειες

Η τελική Στρατηγική διαμορφώνει τη μελλοντική κατεύθυνση και όραμα για τον
διάδρομο Sydenham - Bankstown τα επόμενα 20 χρόνια. Παρέχει το πλαίσιο για
τις κυβερνητικές υπηρεσίες και τις τοπικές δημαρχίες να παρέχουν συντονισμένη
υποδομή μεταφορών, εκπαίδευσης, υγείας και ανοικτών χώρων.
Για την παραγωγή της τελικής Στρατηγικής θα χρησιμοποιήσουμε τα σχόλια του κοινού. Μόλις ολοκληρωθεί, θα
συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τα ενδιαφερόμενα μέρη για την υλοποίηση της Στρατηγικής και των σχεδίων
στα προσεχή έτη.

Χρονοδιάγραμμα Στρατηγικής
2015 - 2016

2017

Κοινοτικές δραστηριότητες
- εργαστήρια, ενημερωτικές
συναντήσεις κλπ 

Ανακοίνωση προσχεδίου
Στρατηγικής και σχεδίθων
Τομέα για σχόλια της κοινότητας

2015

Η Κοινότητα «λέει τη γνώμη
της» για την αναθεωρημένη
Στρατηγική και τα σχέδια

Ανακοίνωση αναθεωρημένης
Στρατηγικής διαδρόμου και
σχεδίων τομέων

2017

2018-2019
Βραχυπρόθεσμες
ενέργειες και
υλοποίηση

Ανακοίνωση της
τελικής στρατηγικής

2017

Οι εν εξελίξει ενέργειες,
εφαρμογή και επανεξέταση

2020-2036
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Για περισσότερες πληροφορίες

Επισκεφτείτε το:
planning.nsw.gov.au/sydenhamtobankstown
Καλέστε το:
1300 305 695

Συνδεθείτε μαζί μας στο:
Twitter@nswplanning
www.facebook.com/NSWPlanning

