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Chúng tôi đã có nói chuyện về thiết kế, quy hoạch, và đánh giá của Western Distributor
với cộng đồng, hội đồng thành phố, và công kỷ nghệ gia. Chúng tôi nhận được rất nhiều
ý kiến hữu ích và sẽ tiếp tục bàn thảo khi dự án phát triển. Trong những tháng tới, trọng
tâm của chúng tôi là thủ tục cạnh tranh đấu thầu và chuẩn bị Bản Tuyên Bố Ảnh Hưởng
Môi Trường.
Western Distributor hiện nay đang đi vào giai đoạn Ba
của tiến trình quy hoạch và tham vấn.
Từ nay đến đầu năm 2017 là giai đoạn thiết kế Tham
Chiếu và đấu thầu.

Tri ân việc góp ý
Trong tháng Tư và tháng Năm 2016, chúng tôi đã xin ý
kiến cộng đồng, hội đồng thành phố, và công kỷ nghệ gia
về ý tưởng thiết kế và những vấn đề chủ yếu khác, bao
gồm quản lý xây dựng, chất lượng không khí, tiếng ồn
giao thông, thiết kế đô thị, và việc đi bộ và xe đạp.
Chúng tôi tiếp thu ý kiến để thông báo tiến triển của dự
án, bao gồm:
• cập nhật thiết kế gọi là thiết kế Tham Chiếu
• các yêu cầu cho nhà thầu xây dựng, kể cả hướng dẩn
thiết kế đô thị
• đánh giá ảnh hưởng của dự án trong Bản Tuyên Bố Ảnh
Hưởng Môi Trường

Western Distributor Là Gì?
Western Distributor sẽ cung cấp một chọn lựa cần
thiết cho Cầu West Gate, tăng cường vận chuyển
hàng hóa, và dời hàng ngàn xe tải ra khỏi đường
địa phương trong miền Tây của nội ô Melbourne.
Nó bao gồm:
• mở rộng từ 8 lằn xe lên 12 và những cải thiện
khác dọc đường cao tốc West Gate
• một đường hầm mới ở Yarraville và con đường
mới nối cao tốc West Gate với Cảng Melbourne,
CityLink, và Trung Tâm Melbourne
• một cây cầu trên sông Maribyrnong nối liền
đường vượt trên Footscray Road
• một giao lộ phía đông để nối kết CityLink, khu
bắc, và thành phố.

Thông tin chi tiết về tiến trình tham vấn, chúng tôi đã
nghe gì, và cách chúng tôi tiếp thu ý kiến có trong Bản
Báo Cáo Tham Vấn Tháng Chín 2015 – Tháng Năm
2016 Của Western Distributor. Bạn có thể đọc báo cáo
nầy trong trang nhà của chúng tôi hoặc liên lạc với chúng
tôi để nhận bản báo cáo.
Xin cám ơn tất cả mọi người đã bỏ thời gian tham gia.

Gặp hơn 650 người

9000 lượt xem

Hơn 2500 ý kiến

thảo luận qua …
• 7 buổi tham vấn cộng đồng
• Một buổi tham vấn ngành vận chuyển hàng hóa
• Một buổi tham vấn ngành xe buýt
• Đến nhà dân trong khu vực

điểm tham vấn trên mạng
với hơn 10,000 văn bản được
tải xuống

qua các buổi tham vấn cộng
đồng, công cụ trên mạng, thư
điện tử, đề đạt, và điện thoại

Các nhóm tư vấn
dự án

Các buổi họp thường xuyên của
Nhóm Community Liaison Group
[Nhóm Liên Kết Cộng Đồng] và
Technical Reference Group [Nhóm
Tham Khảo Kỹ Thuật]

Chuyện gì đang xảy ra?

Những cuộc nghiên cứu nầy bao gồm những chuyên
mục về ảnh hưởng đến giao thông, chất lượng không
khí, ô nhiễm, nước ngầm, sức khỏe con người, cảnh
quan và tầm nhìn, tiếng ồn và chấn động, xã hội và kinh
doanh.
Bạn sẽ có cơ hội được xem và đề đạt đến EES sau khi nó
được chung quyết và công bố vào đầu năm 2017.
Tìm biết thêm về tiến trình nầy trong tập thảo luận EES
và Các Cuộc Nhiên Cứu Chuyên Đề trên trang nhà của
dự án hoặc liên lạc với chúng tôi.

Thủ tục cạnh tranh đấu thầu đang tiến
hành
Việc Đấu Thầu Thiết Kế và Xây Dựng cho Western
Distributor đã được thông báo cho ba tập đoàn xây
dựng nhiều kinh nghiệm.
Trong năm nay, các nhà thầu sẽ trả lời và giải thích cách
xây dựng thiết kế và giá cả.
Để chuẩn bị trả lời, các nhà thầu sẽ sử dụng thông tin
được toán dự án cung cấp – kể cả văn bản kỹ thuật,
thiết kế Tham Chiếu, và các buổi tập huấn thường
xuyên hướng dẩn tương tác. Tất cả thông tin nầy có
được là do nghiên cứu kỹ thuật, tiêu chuẩn, và hướng
dẩn cũng như các thông tin thu thập từ các bên liên
quan và cộng đồng qua tham vấn.

Để biết đại diện địa phương của bạn
Nhóm Community Liaison Group (CLG) của Western
Distributor họp thường xuyên để trao đổi quan điểm
và thông tin về những vấn đề quan trọng đối với cộng
đồng. Tìm biết về thành viên CLG và liên lạc với họ qua
trang nhà của chúng tôi.

Bàn bạc với chúng tôi về thiết kế Tham
Chiếu

Chúng tôi đang thăm viếng miền Tây – xin
đến tham quan chúng tôi

Thiết kế của Western Distributor đã được cập nhật sau
khi tham vấn với các hội đồng địa phương và cộng
đồng.
Thiết kế Tham Chiếu tạo cơ sở cho các nhà thầu phát
triển thiết kế riêng với nhiều chi tiết hơn. Nó nêu ra
những yêu cầu hoạt động của dự án bằng cái nhìn và
bổ sung các thông tin kỹ thuật khác sẽ được các nhà
thầu dùng để trả lời.
Thiết kế Tham Chiếu, cũng như các thay đổi do nhà
thầu đề nghị sẽ được đánh giá trong Bản Tuyên Bố Ảnh
Hưởng Môi Trường (EES) của dự án.

Chúng tôi đang tổ chức những buổi thông tin đột xuất
dọc theo hành lang dự án để mọi người có thể ghé
thăm, gặp gỡ toán dự án, và nói chuyện với chuyên viên
kỹ thuật để biết thêm về thiết kế Tham Chiếu và những
bước kế tiếp trong trình tự quy hoạch. Trong tháng 7,
8, và 9 chúng tôi sẽ đến nhiều địa điểm khác nhau để
lắng nghe những câu hỏi và quan tâm, và khuyến khích
bạn chia xẻ quan điểm. Chúng tôi sẽ quảng bá chi tiết
trên trang nhà của Western Distributor, Facebook, và qua
e-News (tin tức điện tử) và báo địa phương.

Tìm hiểu thêm và tham gia

Để biết thiết kế Tham Chiếu

• Đăng ký cập nhật qua email hoặc đặt câu hỏi qua
trang nhà của chúng tôi
• Ghé điểm tham quan của chúng tôi trong tháng 7, 8,
và 9
• Theo dõi trên Facebook và Twitter
• Nói chuyện với thành viên địa phương của Nhóm
Community Liaison Group để biết thông tin hoặc góp
ý cho toán dự án nghiên cứu
• Xem những cập nhật qua bản tin, email, trang nhà,
và các sự kiện địa phương.

• Tìm hiểu con đường và xem hình ảnh 3D và bản
đồ thiết kế trên bản đồ tương tác trong trang nhà
của chúng tôi
• Hạ tải thiết kế Tham Chiếu, cập nhật cộng đồng,
và các văn kiện thiết yếu khác trên trang nhà của
chúng tôi

Nghiên cứu chuyên đề bắt đầu
Trong những tháng tới, 17 cuộc nghiên cứu chuyên đề
sẽ được thực hiện để đánh giá ảnh hưởng môi trường,
xã hội, và kinh tế của dự án và sẽ được báo cáo trong
bản EES của dự án.
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westerndistributorproject.vic.gov.au
western.distributor@ecodev.vic.gov.au
1300 280 939
facebook.com/westerndistributorproject
twitter.com/WDMelb
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