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ΕΡΓΑ
16 Έργα-Θέσεις έχουν αναπτυχθεί για το
Spotswood και το South Kingsville, και
αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό βήμα προς την
πραγματοποίηση του οράματος για Spotswood
και το South Kingsville.
ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕ ΡΑ ΚΑΙ ΠΕΙΤΕ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ ΣΤΟ:

ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ;
Επικοινωνήστε με την υπηρεσία μας διερμηνέων για
βοήθεια στο (03) 99 321 212 ή επισκεφθείτε το:
https://www.hobsonsbay.vic.gov.au/Council/
Contact-us

S P O T S W OOD ΚΑΙ SOUT H KINGS VILLE

ΟΔ ΗΓ Ο Σ ΤΟΠ Ο Θ Ε ΣΙ ΩΝ

Δήλωση Οράματος
Το Spotswood και το South Kingsville θα είναι ένα σύγχρονο αστικό χωριό με την πραγματική
έννοια – θα έχει ένα ποικίλο μείγμα ανθρώπων και επιλογών διαβίωσης, ένα ζωντανό χωριό με
ατμόσφαιρα κοινότητας που θα επικεντρώνεται γύρω από τις τοπικές εμπορικές περιοχές και τους
ανοιχτούς χώρους, και θα είναι ένα μέρος όπου όλες οι ανάγκες της καθημερινής ζωής είναι εύκολα
προσβάσιμες. Θα είναι επίσης ένα «μέρος για ανθρώπους» – με μεγάλα πάρκα, δημόσιους χώρους και
καταπράσινες δεντροστοιχίες στους δρόμους που συνδέουν την κοινότητα και κάνουν τον περίπατο,
την ποδηλασία και τις ενεργές μεταφορές τον πιο ελκυστικό και εύκολο τρόπο μετακίνησης.
Η ιστορία της βιομηχανίας στην περιοχή συνεχίζει να διατηρείται και να εορτάζεται στο μέλλον μέσω των μορφών
δόμησής, του χαρακτήρα και των χρήσεων γης, αλλά εξελίσσεται για να πραγματοποιήσει μια στροφή προς πιο πράσινες
και εξυπνότερες τεχνολογίες και κλάδους που συνδέονται με την τοπική κοινότητα.

Το όραμα για το Spotswood και το South Kingsville χωρίζεται σε 4 βασικά θέματα:

Θυμόμαστε το
Παρελθόν Μας,
Διαμορφώνουμε το
Μέλλον Μας

Αλλάζουμε τον
Τρόπο με τον Οποίο
Βαδίζουμε Προς το
Μέλλον

Βελτιώνουμε και
Πρασινίζουμε τους
Χώρους και τους
Τόπους Μας

Ενισχύουμε τον
Τρόπο Ζωής Μας Ως
Ζωή Χωριού.

Το έργο παραδίδεται από

Αυτά τα θέματα αποσκοπούν να περιγράψουν τι εκτιμά περισσότερο η κοινότητα του Spotswood και του
South Kingsville, καθώς και τα στοιχεία που θέλουν να δουν να προστατεύονται και να βελτιώνονται στο
μέλλον. 16 Έργα-Θέσεις έχουν αναπτυχθεί για το Spotswood και το South Kingsville, και αντιπροσωπεύουν
ένα σημαντικό βήμα προς την πραγματοποίηση του οράματος για Spotswood και το South Kingsville.

ΘΕΜΑ 1 :

ΘΕΜΑ 2 :

Θυμόμαστε το Παρελθόν Μας,
Διαμορφώνουμε το Μέλλον Μας

Αλλάζουμε τον Τρόπο με τον
Οποίο Βαδίζουμε Προς το Μέλλον

Έργο-Θέση 1 – Ένα Καθοδηγητικό Όραμα:
Εξασφάλιση μιας συντονισμένης προσέγγισης
για την προώθηση και την ενσωμάτωση
του οράματος στα εργαλεία σκέψης και
θεσμοθέτησης που θα οδηγήσουν τη
μετάβαση/μετατροπή της βιομηχανικής
περιοχής του Spotswood.

Έργο-Θέση 5 – Έργο Δρόμων για
Ανθρώπους:
Δημιουργία «δρόμων για ανθρώπους» –
μείωση της ταχύτητας των οχημάτων και έργα
που θα κάνουν τους δρόμους του χωριού
και της γειτονιάς μας ασφαλέστερους και
ελκυστικούς για πεζούς και ποδηλάτες.

Έργο-Θέση 2 – Ομάδα Εργασίας
Μελλοντικών Παραγωγικών Κλάδων:
Συμμετοχή κύριων ενδιαφερόμενων μερών σε
μια ομάδα εργασίας που στοχεύει ειδικά στην
προώθηση αυτής της μετάβασης/μετατροπής
της βιομηχανικής περιοχής του Spotswood.

Έργο-Θέση 6 – Έργο GreenLine:
Το όραμα για την GreenLine είναι να παρέχει
μεγάλους ενεργούς διαδρόμους μεταφορών
ανατολής/δύσης και βορρά/νότου που θα
περνούν από την καρδιά του Spotswood και
του South Kingsville.

Έργο-Θέση 3 – Έργο Κρυμμένης Ιστορίας:
Αποκάλυψη και καταγραφή της ιστορίας της
περιοχής και ανάπτυξη μιας ποικιλίας έργων
τέχνης που προβάλουν και εξηγούν την ιστορία
και το χαρακτήρα του Spotswood και του South
Kingsville.

Έργο-Θέση 7 – Έργο των Χαμένων Κρίκων:
Εξασφάλιση ότι όλες οι βασικές συνδέσεις
μονοπατιών και ποδηλατοδρόμων που
λείπουν, προστίθενται ή αναβαθμίζονται όπως
απαιτείται για να συνδεθούν με τα άλλα έργα
Καλύτερων Θέσεων.

Έργο-Θέση 4 – Καλύτερη Οργάνωση για
Μελλοντικούς Επιχειρηματικούς Κλάδους:
Εστίαση στην επίτευξη των φυσικών
βελτιώσεων που θα ενισχύσουν τις
παροχές και τη λειτουργία της βιομηχανικής
περιοχής του Spotswood και θα συμβάλουν
στην προσέλκυση νέων και καινοτόμων
επιχειρήσεων.

Έργο-Θέση 8 – Δίκτυο Πολλαπλών
Τρόπων:
Εστίαση στη συγκέντρωση των βελτιώσεων
που προτείνονται στο πλαίσιο του Σχεδίου
Τοπικών Μετακινήσεων και στη συνένωση τους
με τα έργα GreenLine και άλλα έργα Better
Places.

ΘΕΜΑ 3 :

ΘΕΜΑ 4 :

Βελτιώνουμε και Πρασινίζουμε
τους Χώρους και τους Τόπους Μας

Ενισχύουμε τον Τρόπο Ζωής
Μας Ως Ζωή Χωριού

Έργο-Θέση 9 – Πρασίνισμα της Γειτονιά
σας:
Ανάπτυξη ενός προγράμματος πρασίνου
που συμπληρώνει και συνδέει τη Στρατηγική
Αστικών Δασών και παρέχει ένα στοχευμένο
πρόγραμμα φύτευσης σε όλο το Spotswood
και το South Kingsville.
Έργο-Θέση 10 – Έργο Αγαπήστε τα Πάρκα
Μας:
Παροχή στοχευμένης και συντονισμένης
προσέγγισης για τη βελτίωση της εξασφάλισης,
της χωρητικότητας και της πρόσβασης σε
ανοιχτoύς χώρους για τη βελτίωση του
χαρακτήρα και των ευκαιριών αναψυχής στις
τοπικές περιοχές.
Έργο-Θέση 11 – Το Αναδυόμενο Έργο:
Δημιουργία αναδυόμενων έργων τόπων και
εκδηλώσεων που ενθαρρύνουν τη συμμετοχή
της κοινότητας.
Έργο-Θέση 12 – Επανασύνδεση με το Νερό
και το Περιβάλλον:
Βελτίωση των φυσικών χαρακτηριστικών
μας και των πλωτών οδών, και παράλληλη
βελτίωση της πρόσβασης της κοινότητας σ’
αυτούς τους χώρους.

Έργο-Θέση 13 – Έργο Καλύτερων
Χωριών:
Σύνδεση των διαφόρων έργων μεταξύ τους
και ανάληψη στοχευμένων πρωτοβουλιών
που αναλαμβάνονται και συγκεκριμένα για τα
χωριά των Vernon Street and Hudsons Road.
Έργο-Θέση 14 – Έργο Καλύτερων
Κοινοτικών Τόπων:
Λεπτομερής εξέταση της χωρητικότητας και
των αναγκών των σημερινών κοινοτικών
εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων σε όλο το
Spotswood και το South Kingsville.
Έργο-Θέση 15 – Ομάδα Εστίασης Τοπικών
Ηγετών:
Σχηματισμός μιας ομάδας εστίασης τοπικών
ηγετών και εκπροσώπων που θα αποτελέσει
την κεντρική ομάδα αναφοράς και σύνδεσης
του Δήμου με την κοινότητα.
Έργο-Θέση 16 – Επιλογή Στέγασης:
Συνέχιση και συνηγορία για παροχή
υψηλής ποιότητας προσιτής στέγασης, και
προβάδισμα στην προώθηση καινοτόμων
τύπων κατοικιών.

