حزيران/يونيو 2017

منطقة محطة قطارات
هرلستون بارك

ممر التجديد املديين بني سيدنام وبنكستاون

خطة للمحافظة على الكثافة املنخفضة وطابع “الفدرايشن” للضاحية عرب إيجاد منطقة جديدة للحفاظ على الرتاث.
تحسني كرينان سرتيت وتوفري فرص إلقامة شقق ومحالت تجارية بالقرب من محطة القطار ونيو كنرتبري رود.

Arabic

فنان عن الشقق واملحالت التجارية قرب املحطة
أعده ّ
ختيلي ّ
رسم ّ

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
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ما قلتموه لنا:

 tالطابع الفريد والرائع و”الشعور القروي” يف هرلستون بارك من األمور اهلامة
لكم وينبغي الحفاظ عليها ،مبا يف ذلك دنرتون سرتيت وهوبتون سرتيت.
 tينبغي أن يكون هناك تكامل أفضل بني مشاريع البناء الجديدة واألماكن
املحيطة بها ذات الكثافة املنخفضة.
ُ tي ّ
فضل أن تكون مشاريع البناء الجديدة يف كنرتبري رود.
التنوع
 tإضافة أماكن جديدة مفتوحة كجزء من مشاريع البناء وحماية ّ
األحيائي من األمور اهلامة بالنسبة لكم.
السكنية.
 tمن املهم وجود تصاميم جيدة للشقق
ّ
ً
ميكن ّ
تفصيال عن مالحظاتكم يف خطة منطقة محطة
االطالع على معلومات أكثر
قطارات هرلستون بارك.

رؤيانا هلرلستون بارك:

يثمنه املقيمون.
 tالحفاظ على طابع األحياء الحايل الذي ّ
 tحماية األماكن اإلضافية اخلاصة بالحفاظ على الرتاث.
 tتحسني الشارع على طول كرينان سرتيت والساحة أمام املحطة لتنشيط
لتسوق مع املحافظة يف الوقت ذاته على طابعها القروي وتعزيزه.
منطقة ا ّ
 tتحسني وصالت املواصالت العامة واملواصالت النشطة كنتيجة إلقامة
ممرات مشرتكة للمشاة/الدراجات اهلوائية والحدائق العامة مبحاذاة
خط السكك الحديدية.
 tتشجيع مشاريع البناء املناسبة لطابع األحياء املجاورة ذات الكثافة املنخفضة.

منطقة محطة قطارات هرلستون بارك

ختفيض إىل منطقة ذات مساكن مفردة
ً
استجابة للطابع املحلي والتماسات الجمهور.

تحويل لتوفري
مساكن منخفضة االرتفاع مع طرف ّ
تحول أفضل إىل مناطق ذات مساكن مفردة.
ّ

ً
استجابة
تحول إىل منطقة ذات مساكن مفردة
ّ
للطابع املحلي والتماسات الجمهور.

خط السكك الحديدية ومحطة قطارات

متديد حدود املنطقة إىل
تشرش سرتيت.

ختفيض إىل منطقة ذات مساكن
ً
استجابة للطابع املحلي
مفردة
والتماسات الجمهور.

حدود املنطقة
مستجمع مشي ملسافة  400مرت و 800مرت
َ
استجمام عمومي
مدارس ومنشآت مجتمعية
أماكن مساكن مفردة
أبنية سكنية منخفضة االرتفاع
أبنية سكنية متوسطة االرتفاع
مساكن فوق محالت تجارية يف شارع رئيسي
منطقة حفاظ تراثي محتملة
التحول
أطراف
ّ
مراجعة كنرتبري رود
هوائية حايل  /موصى به
دراجات
مسار ّ
ّ

تغي؟
ما الذي ّ

تبّني هذه اخلريطة التغيريات الرئيسية
اليت ُأجريت على منطقة محطة قطارات
هرلستون بارك نتيجة ملالحظاتكم.

مسار دراجات كوكس ريفر
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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 :
تواصل معنا عرب:
Twitter@nswplanning

اإلجراءات

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 هرلستون بارك
إىل تحسني قدرة املشاة والدراجات اهلوائية على الوصول.
وتوجه التخطيط املحلي:
استكمال اإلسرتاتيجية
ّ
ستستكمل دائرة التخطيط والبيئة ( )DP&Eاإلسرتاتيجية ،مبا فيها
(توجه مبوجب املادة  )117لالسرتشاد بها
توجه التخطيط املحلي
ّ
ّ

يف مشاريع التطوير املستقبلية.

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
ستخدم جباية  SICيف متويل مجموعة من
وست
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.

ختطيطيا
مقرتحا
سينهي مجلس بلدية كنرتبري بنكستاون
ً
ً
الحفاظ الرتاثيُ :
ً
حديثا عرب منطقة محطة قطارات
لحماية مناطق الحماية الرتاثية اليت مت تحديدها
هرلستون بارك..
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