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DỰ ÁN
16 Dự án Địa điểm đã được đề ra cho Spotswood
và South Kingsville, và biểu hiện bước tiến quan
trọng để biến viễn kiến dành cho Spotswood và
South Kingsville thành hiện thực.
HÃY TÌM HIỂU THÊM VÀ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN TẠI:

CẦN DỊCH VỤ THÔNG DỊCH?
Gọi cho dịch vụ thông dịch qua điện thoại của chúng tôi
để được trợ giúp qua số (03) 99 321 212 hoặc truy cập:
https://www.hobsonsbay.vic.gov.au/Council/
Contact-us

S P OT S WOOD VÀ SOUTH KI NG SVI LLE

HƯ Ớ NG DẪ N V Ề Đ Ị A Đ I Ể M

Lời Tuyên bố về Viễn kiến
Spotswood và South Kingsville sẽ là ngôi làng đô thị hiện đại đúng nghĩa – gồm có những người và
các cách sinh sống đa dạng, ngôi làng sinh động và bầu không khí cộng đồng tập trung quanh các
khu mua sắm và nơi thoáng rộng địa phương, và sẽ là nơi mà tất cả nhu cầu cuộc sống hàng ngày đều
không quá xa. Đây cũng sẽ là ‘nơi dành cho mọi người’ – với những công viên và nơi công cộng tuyệt
vời cùng những con đường rợp bóng cây xanh, kết nối cộng đồng và tạo điều kiện cho việc đi bộ, đi xe
đạp và cách đi lại không thụ động trở thành hình thức đi lại hấp dẫn và thuận tiện nhất.
Lịch sử công nghiệp trong khu vực tiếp tục được duy trì và tôn vinh trong tương lai thông qua các
kiến trúc, đặc điểm và cách sử dụng đất đai, nhưng biến đổi để đón nhận sự thay đổi theo hướng công
nghệ ít gây hại môi trường hơn, thông minh hơn và các ngành công nghiệp kết nối với cộng đồng địa
phương.

Viễn kiến dành cho Spotswood và South Kingsville được chia thành 4 chủ đề chính:

Nhớ về Quá khứ
của Chúng ta,
Định hình Tương
lai của Chúng ta

Thay đổi Cách Chúng
ta Tiến tới Tương lai

Cải thiện và Làm
Xanh Nơi chốn
và Địa điểm của
Chúng ta

Nâng cao Lối sống
Làng quê của
Chúng ta

thực hiện dự án này

Mục đích của những chủ đề này là để mô tả những gì cộng đồng Spotswood và South Kingsville coi trọng
nhất cũng như các yếu tố họ muốn thấy được bảo vệ và được cải thiện trong tương lai. 16 Dự án Địa điểm
đã được đề ra cho Spotswood và South Kingsville, và biểu hiện bước tiến quan trọng để biến viễn kiến
dành cho Spotswood và South Kingsville thành hiện thực.

CHỦ ĐỀ 1 :

CHỦ ĐỀ 2 :

Nhớ về Quá khứ của Chúng ta,
Định hình Tương lai của Chúng ta

Thay đổi Cách Chúng ta Tiến
tới Tương lai

Dự án Địa điểm 1 – Viễn kiến làm Kim chỉ
nam: Bảo đảm sẽ thực hiện theo phương thức
phối hợp để thúc đẩy và tích hợp viễn kiến
vào các công cụ tư duy và luật định sẽ thúc
đẩy quá trình chuyển đổi cho khu công nghiệp
Spotswood.
Dự án Địa điểm 2 – Nhóm Công tác Các
Ngành công nghiệp Tương lai:
Quy tụ các bên liên quan chính vào một nhóm
công tác có mục tiêu cụ thể nhằm thúc đẩy
quá trình chuyển đổi này cho khu công nghiệp
Spotswood.

Dự án Địa điểm 5 – Dự án Các Đường phố
cho Con người:
Tạo ‘các đường phố cho con người’ – giảm tốc
độ xe và thực hiện các công việc để làm cho
đường phố trong làng và khu phố của chúng ta
an toàn hơn và hấp dẫn đối với người đi bộ và
đi xe đạp.
Dự án Địa điểm 6 – Dự án GreenLine:
Viễn kiến của GreenLine là cung cấp các hành
lang đi bộ/đi xe đạp chính về phía đông/tây và
bắc/nam xuyên qua trung tâm của Spotswood
và South Kingsville.

Dự án Địa điểm 3 – Dự án Lịch sử Ẩn:
Khám phá và lập danh mục các câu chuyện
của khu vực địa phương và phát triển các dự
án nghệ thuật và diễn giải khác nhau nhằm tôn
vinh lịch sử và đặc điểm của Spotswood và
South Kingsville.

Dự án Địa điểm 7 – Dự án Các Lối nối kết
còn thiếu:
Bảo đảm rằng tất cả các lối và lối nối kết chính
cho người đi xe đạp còn thiếu sẽ được thêm
vào hoặc nâng cấp theo yêu cầu để hòa hợp
với các dự án Địa điểm Tốt Hơn khác.

Dự án Địa điểm 4 – Được Bố trí Tốt Hơn
cho Các Ngành công nghiệp Tương lai:
Tập trung thực hiện các việc cải tiến về vật
chất sẽ nâng cao tiện nghi và chức năng của
khu công nghiệp Spotswood và giúp thu hút
các doanh nghiệp mới và đổi mới.

Dự án Địa điểm 8 – Mạng Đa phương thức:
Chú trọng tập hợp những cải tiến đã được đề
xuất trong Kế hoạch Phong trào Khu vực Địa
phương và hòa hợp những cải tiến này với
GreenLine và các dự án Địa điểm Tốt Hơn
khác.

CHỦ ĐỀ 3 :

CHỦ ĐỀ 4 :

Cải thiện và Làm Xanh Nơi
chốn và Địa điểm của Chúng ta

Nâng cao Lối sống Làng quê
của Chúng ta

Dự án Địa điểm 9 – Dự án Làm xanh Khu
láng giềng của Quý vị:
Đề ra chương trình trồng cây xanh nhằm bổ
sung và nối kết với Sách lược Rừng Đô thị và
cung cấp chương trình trồng cây có mục tiêu
trên khắp Spotswood và South Kingsville.

Dự án Địa điểm 13 – Dự án Các Ngôi làng
Tốt Hơn:
Hòa hợp các dự án và sáng kiến khác nhau
đang được thực hiện và nhắm mục tiêu cụ
thể đến các ngồi làng trên Vernon Street và
Hudsons Road.

Dự án Địa điểm 10 – Dự án Yêu thích Công
viên của Chúng ta:
Cung cấp phương thức có mục tiêu và phối
hợp để cải thiện việc cung cấp, năng lực
và việc có nơi thoáng rộng để cải thiện đặc
điểm và các cơ hội giải trí trong khu vực địa
phương.

Dự án Địa điểm 14 – Dự án Các Địa điểm
Cộng đồng Tốt Hơn:
Tiến hành đánh giá kỹ năng lực và nhu cầu
của các cơ sở và hoạt động cộng đồng hiện
tại trên khắp Spotswood và South Kingsville.

Dự án Địa điểm 11 – Dự án Lưu động:
Bắt đầu các dự án tạo ra địa điểm lưu động và
các sự kiện để khuyến khích cộng đồng tham
gia.
Dự án Địa điểm 12 – Tái kết nối với Nước
và Môi trường:
Nâng cao các đặc điểm thiên nhiên và đường
thủy của chúng ta đồng thời cải thiện việc
cộng đồng có thể tới những nơi này.

Dự án Địa điểm 15 – Nhóm Tập trung Các
Nhà lãnh đạo Địa phương:
Hình thành nhóm tập trung gồm các nhà
lãnh đạo và đại diện địa phương sẽ trở thành
nhóm tham khảo ý kiến trung ương và kết nối
giữa Hội đồng Thành phố và cộng đồng.
Dự án Địa điểm 16 – Lựa chọn về Nhà ở:
Tiếp tục vận động và cung cấp nhà ở giá phải
chăng, chất lượng cao và đi đầu trong việc
thúc đẩy các loại nhà ở đổi mới.

