أبريل/نيسان 2017

إطالع أفراد المجتمع على المستجدات
إطالق التصميم

لقد ت ّم اختيار تصميم ومتعهد لبناء نفق بديل لجسر  West Gateفي ملبورن .تقديم مشروع نفق
( West Gateكان يُعرف سابقا ً باسم .)Western Distributor
سيوفر مشروع نفق  West Gateلملبورن بديالً مالئما ً لجسر  ،West Gateوسوف يحوِّ ل حركة سير آالف الشاحنات
بعيداً عن الشوارع السكنية.
يشتمل المشروع على المزيد من المسارات على الطريق السريع لـ  West Gateمع مسارين إضافيين في كل اتجاه بين
 M80و  ،Williamstown Roadكما يوفر روابط مع  ،Hyde Streetونفقا ً جديداً وطريقا ً سريعا ً يربط الميناء،
و  CityLinkووسط المدينة.
أماكن حظر جديدة للشاحنات في المناطق الغربية الداخلية.
لقد أخذنا آراء من السكان المحليين تفيد بأهمية حماية وخلق مساحة مفتوحة وتوفير المزيد من مسارات المشاة
والدراجات الهوائية ،وقد ت ّم! أخذ هذه اآلراء بعين االعتبار في التصميم.
وسوف يتم أيضا ً تشييد جدران عازلة للضجيج ذات تحسينات كبيرة كجز ٍء من المشروع.
في األسابيع المقبلة ،سوف نقوم بجوالت في أرجاء المجتمع لتمكين الجميع من الحضور واالطالع على التصميم
وطرح األسئلة قبل إصدار  Environment Effects Statementفي منتصف عام .2017

مسار مشاة جديد وأراضي رطبة جديدةFootscray ،

انطباعات الفنان فقط  -ال تتضمن التصميم التفصيلي

جسر مسار جديد لالستخدام المشتركHarris Street ،Yarraville ،

تعا َل واحضر جلسة معلومات

مستجدات التصميم – روابط أفضل ،مسارات دراجات هوائية جديدة والمزيد من
الساحات المفتوحة
ستجابة آلراء أفراد المجتمع ،قمنا بإعداد تصميم ذي روابط أفضل،
مع تقليل التأثيرات على المجتمع ،وتوفير المزيد من مسارات
المشاة والدراجات الهوائية ،وساحات خضراء جديدة .وتشتمل
بعض التغييرات الرئيسية على ما يلي:
•	نفق أطول داخل الطريق السريع لـ ،West Gate
الذي ينقل المخرج الجنوبي بعيداً عن المنازل القائمة
•	تحسين تصميم الوصول إلى وسط المدينة من خالل
روابط مبسطة واثنين من المعابر األقل في

•	هندسة معمارية ذات مستوى عالمي ،وتصميم حضري
ومناظر طبيعية تحتفي بتراث السكان األصليين والتاريخ
البحري لمناطق ملبورن الغربية
بشكل كبير
•	جدران عازلة للضجيج ذات جودة عالية ومُحسنة
ٍ
لتلبية معيار جديد ومصمّمة مع أخذ راحة السكان في االعتبار،
والحد من الضوضاء وحماية الخصوصية مع عدم حجب
الضوء الطبيعي.

Moonee Ponds Creek

•	مسارات للدراجات الهوائية ومسارات مشاة جديدة ومُحدّثة
تمتد إلى أكثر من  14كيلومتر  -بما في ذلك مسار دراجات
يمتد إلى  2.5كيلومترات فوق Footscray Road
•	حظر الشاحنات على شوارع  Francisو Buckley
و  Mooreو Somerville Road
•	روابط مشاة ودراجات هوائية مُحسّنة شمالية جنوبية
بين المجتمعات المحلية على طول الطريق السريع لـ

نحن نقيم جلسات معلومات في المناطق التي يشملها المشروع لتقديم
معلومات عن مستجدات التصميم ،وعملية التخطيط واإلجابة على أسئلتكم.
وسوف يتواجد مختصون في بعض الجلسات.
كما نقوم بتنظيم جوالت على األقدام لالطالع على التصميم في
 Spotswoodو  Docklandsو .Yarraville

المواقع القادمة:
الموقع

التاريخ

الوقت

Point Cook
 Stockland Point Cookو  Main Streetو Murnong Street

الجمعة  7أبريل/نيسان

 9صباحا ً –  5مسا ًء

السبت  8إلى االثنين
 10أبريل/نيسان

عطلة نهاية األسبوع:
 10صباحا ً –  4مسا ًء
المختصين 10 :صباحا ً  4 -مسا ًء
اإلثنين 10 :صباحا ً –  7مسا ًء
المختصين 4 :مسا ًء –  6مسا ًء

الثالثاء  11أبريل/نيسان

 9صباحا ً –  5مسا ًء
المختصين 3 :مسا ًء –  5مسا ًء

األربعاء  12أبريل/نيسان

 9صباحا ً –  5مسا ًء

الخميس  13أبريل/نيسان

 9صباحا ً –  5مسا ًء
المختصين 3 :مسا ًء –  5مسا ًء

الثالثاء  18أبريل/نيسان

 10صباحا ً –  5مسا ًء
المختصين 3 :مسا ًء –  5مسا ًء

Spotswood

منتزه ،The Avenue ،Donald McLean
تجربة التجوُّ ل

West Gate

Altona
مركز  Altona Gateللتسوق134 Millers Road ،

•	ما يقرب من  9هكتارات ،أي ما يعادل ،MCG 4
من الساحات المفتوحة المجتمعية الجديدة بما في ذلك الحدائق
واألراضي الرطبة وأكثر من  17,000شجرة مزروعة

Werribee

مركز  Pacific Werribeeللتسوق،
 Derrimut Roadو Heaths Road

جسر جديد فوق  Maribyrnong Riverوممرات  MacKenzie Roadالمنحدرة
انطباعات الفنان فقط  -ال تتضمن التصميم التفصيلي

Yarraville
منتزه  YarravilleالترفيهيBallarat Street ،
(بجوار )Sun Theatre
North Melbourne

الساحة األمامية لمكتب بريد ،North Melbourne

الخطوات التالية

70 Errol Street

ما توصلنا إليه في عملية اإلشراك

Docklands

منتزه مرفأ فكتوريا
(مقابل لملعب االتحاد)
تجربة تجوُّ ل

على مدى العامين الماضيين ،عملنا مع المجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة ومقدمي العطاءات من أجل
تطوير مشروع نفق  .West Gateنحن اآلن ندخل “المرحلة  - ”4حيث يمكن أن يكون لديك رأيك حول تصميم
المشروع والبناء والتشغيل من خالل عملية ).Environment Effects Statement (EES

Yarraville
منتزه Woods Street ،Woods Street
(بجوار محطة قطار )Yarraville

من المتوقع بدء أعمال التشييد في عام  2018وفتح النفق لحركة المرور في عام .2022

تجربة تجوُّ ل

المرحلة

نريد أن...

تصميم المقترح

فهم ما يهمك

نسترشد بآرائكم...

مفهوم التصميم

مرجعية التصميم

مفهوم التصميم

إجراء مناقشات مستمرة
مع أفراد المجتمع

شرح التصميم ومساعدتك
على المشاركة في EES

• تقييمات التأثير

• موافقات التصميم

• تقييمات التأثير

• مقترح
Transurban

اكتمل

االستجابة

• كيفية بناء المشروع
• خيارات التصميم

اكتمل

• تصميم العروض

اكتمل

للعروض و EES

• تحسينات التصميم

نحن هنا

المشروع النهائي
تقديم المستجدات
بانتظام واإلعداد
ألعمال التشييد

• أعمال التشييد

هل ليس بإمكانك حضور جلسة؟
يمكنك االطالع على التصاميم بالتفصيل على موقعنا
الخاص بالمشروع أو االتصال بفريق المشروع
للمزيد من النقاش.
westgatetunnelproject.vic.gov.au

األربعاء  19إلى الجمعة
 21أبريل/نيسان

الجمعة  28إلى األحد
 30أبريل/نيسان

 10صباحا ً –  7مسا ًء
المختصين 4 :مسا ًء –  6مسا ًء

الجمعة 10 :صباحا ً –  7مسا ًء
المختصين 4 :مسا ًء –  6مسا ًء
عطلة نهاية األسبوع:
 10صباحا ً –  4مسا ًء
المختصين 10 :صباحا ً  4 -مسا ًء

انطباعات الفنان فقط  -ال تتضمن التصميم التفصيلي

بوابة النفق الشماليةFootscray ،

الخطوات التالية
تجري عملية تخطيط وموافقات شاملة بشكل جيد من خالل إعداد وعرض لـ ) .Environment Effects Statement (EESوسوف يتم
في  EESتقييم اآلثار البيئية للمشروع بما في ذلك منهجية التصميم والتشييد.
سوف تكون هناك فرصة لعرض  EESويمكنك االدالء برأيك عندما يتم عرضه للعامة في منتصف عام  ،2017وسيتم النظر في اآلراء
واالقتراحات من قبل لجنة تحقيق مستقلة وجلسة استماع عامة.
للمزيد من المعلومات عن عملية  EESالتابعة لحكومة فكتوريا ،قم بزيارة موقع ,Department of Environment
 Land, Water and Planningااللكتروني .delwp.vic.gov.au

أعمال التشييد في مطلع 2018
سوف تبدأ أعمال التشييد بعد حصولنا على موافقات
التخطيط  -المتوقعة في وق ٍ
ت الحق من هذا العام – ومن
المتوقع االنتهاء من األعمال بحلول نهاية عام .2022
في غضون ذلك ،سنواصل العمل على تصميم وتخطيط
أعمال التشييد .وقد ينطوي ذلك على بعض أعمال البحث
والتحقق مثل االختبارات الجيولوجية والتقنية (األرضية)
والرصد والمسح.
سوف نفيد السكان المجاورين مسبقا ً بأية أنشطة ونحرص
على توفير المعلومات عبر موقعنا االلكتروني.

االتصال بنا
هل لديك أية أسئلة عن المشروع؟ وإذا احتجت إلى المزيد من
المعلومات أو ترغب في االدالء برأيك ،يُرجى التواصل معنا.
westgatetunnelproject.vic.gov.au
western.distributor@wda.vic.gov.au
1300 280 939
facebook.com/westgatetunnelproject
twitter.com@westgatetunnel
West Gate Tunnel Project
GPO Box 4509
Melbourne Victoria 3001
خدمة الترجمة الشفهية13 14 50 :

إذا كنت أص ّما ً أو لديك ضعف في السمع أو النطق ،تواصل معنا
من خالل  .National Relay Serviceوللمزيد من المعلومات،
قم بزيارة.www.relayservice.gov.au :

