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Κοινοτική ενημέρωση
Δημοσιοποίηση του Σχεδίου
Το σχέδιο και η κατασκευαστική εταιρεία έχουν επιλεγεί για την εναλλακτική
λύση στη Γέφυρα West Gate. Παρουσιάζουμε το Έργο του West Gate Τούνελ
(πρώην Western Distributor).
Το Έργο του West Gate Τούνελ θα προσφέρει στη Μελβούρνη την απολύτως αναγκαία εναλλακτική λύση
στην Γέφυρα West Gate και θα απομακρύνει τα φορτηγά από τους δρόμους των κατοικημένων περιοχών.
Περιλαμβάνει περισσότερες λωρίδες στο West Gate Freeway με δύο επιπλέον σε κάθε κατεύθυνση
μεταξύ του M80 και του Williamstown Road, παρακαμπτήριες συνδέσεις με το Hyde Street, και ένα νέο
τούνελ και freeway που θα συνδέει το λιμάνι, το CityLink και το κέντρο της πόλης.
Νέες απαγορεύσεις φορτηγών θα τεθούν επίσης σε ισχύ στο εσωτερικό των Δυτικών προαστείων.
Λάβαμε υπ’ όψιν τη γνώμη των κατοίκων της περιοχής οι οποίοι θεωρούν σημαντική την
προστασία και δημιουργία ανοιχτών χώρων και συστηματικών δικτύων πεζοπορίας και
ποδηλασίας, και το σχέδιο ανταποκρίνεται σε αυτή την ανατροφοδότηση.
Επίσης, μέρος του έργου θα είναι και η κατασκευή αρκετά βελτιωμένων τοίχων ηχομόνωσης.
Τις επόμενες εβδομάδες θα περιοδεύσουμε στην περιοχή σας, για να σας δοθεί η
δυνατότητα να έρθετε να δείτε το σχέδιο και να υποβάλλετε ερωτήσεις πριν από την
κυκλοφορία της δήλωσης για τις Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις, Environment Effects
Statement, στα μέσα του 2017.

Νέα μονοπάτια για περιπάτους και υδροβιότοποι, Footscray
Είναι μόνον καλλιτεχνική απεικόνιση-δεν συμπεριλαμβάνει λεπτομερές σχέδιο

Νέα γέφυρα για κοινή χρήση ποδηλασίας και
πεζοπορίας στο Harris Street, Yarraville

Ενημέρωση για το Σχέδιο - καλύτερες συνδέσεις, νέοι διάδρομοι
ποδηλασίας και περισσότεροι ανοιχτοί χώροι

Ελάτε σε ανοιχτή ενημερωτική
συνάντηση

Ανταποκρινόμενοι στην ανατροφοδότηση του κοινού,
έχουμε αναπτύξει ένα σχέδιο με ακόμη καλύτερες
συνδέσεις, με λιγώτερες επιπτώσεις στις τοπικές
κοινότητες, με περισσότερους δρόμους για ποδηλασία
και περπάτημα καθώς επίσης και νέους χώρους
με πράσινο. Μερικές από τις σημαντικές αλλαγές
περιλαμβάνουν:

Διοργανώνουμε επίσημες και ανεπίσημες ενημερωτικές συναντήσεις
κατά μήκος του έργου προκειμένου να παράσχουμε ενημέρωση
σχετικά με το σχέδιο, τη διαδικασία σχεδιασμού και να απαντήσουμε
στις ερωτήσεις σας. Σε ορισμένες συνεδριάσεις θα παραβρεθούν και
ειδικοί του έργου.

• μακρύτερο Τούνελ στο West Gate, το οποίο
μετατοπίζει την νότια έξοδο πολύ πιο μακριά
από τις υπάρχουσες κατοικίες
• ένα βελτιωμένο σχέδιο πρόσβασης στο κέντρο
της πόλης μέσω απλοποιημένων παρακαμπτήριων
συνδέσεων και με δύο διαβάσεις λιγώτερο στο
ποταμάκι Moonee Ponds

• Αρχιτεκτονική παγκόσμιας κλάσης, σχέδιο
προσαρμοσμένο στις ανάγκες της πόλης με ανάλογη
μέριμνα στους ανοιχτούς χώρους που τιμάει την
πολιτιστική κληρονομιά των Ιθαγενών Aboriginal και
την ναυτική ιστορία της Δυτικής Μελβούρνης
• σημαντικά βελτιωμένους τοίχους ηχοπροστασίας
υψηλής ποιότητας που να ανταποκρίνονται σε
νέα πρότυπα έχοντας πάντα σαν γνώμονα τη
βούληση των κατοίκων για μείωση του θορύβου
και προστασία της ιδιωτικής ζωής, ενώ επιτρέπουν
να εισέρχεται φυσικό άπλετο φως.

• πάνω από 14 km νέων και αναβαθμισμένων
ειδικών διαδρόμων για ποδηλασία και
περπάτημα - συμπεριλαμβανομένου ενός ειδικού
ποδηλατόδρομου 2,5 χιλιομέτρων πάνω από
το Footscray Road
• απαγορεύσεις στη διέλευση φορτηγών επί των
οδών Francis, Buckley και Moore streets και στο
Somerville Road
• βελτίωση των Βορειοανατολικών συνδέσεων
πεζόδρομων και ποδηλατόδρομων που εξυπηρετούν
τον κόσμο κατά μήκος του West Gate Freeway
• Σχεδόν 9 εκτάρια, που ισοδυναμoύν με 4 περίπου
γήπεδα του MCG, νέων κοινοτικών ανοιχτών χώρων,
συμπεριλαμβανομένων πάρκων και υδροβιοτόπων
καθώς και φύτεμα άνω των 17,000 δέντρων

Νέα γέφυρα πάνω από το ποτάμι Maribyrnong και τις ράμπες
του MacKenzie Road
Είναι μόνον καλλιτεχνική απεικόνιση-δεν συμπεριλαμβάνει λεπτομερές σχέδιο

Επόμενα βήματα
Που βρίσκεται σήμερα η όλη διαδικασία συμμετοχής του κοινού
Την περίοδο των τελευταίων δύο χρόνων, έχουμε εργαστεί με κοινότητες, επενδυτές και με όσους έκαναν προσφορές
για την ανάπτυξη του έργου του West Gate Τούνελ. Μπαίνουμε τώρα στο «στάδιο 4» - όπου μπορείτε να εκφράσετε
τη γνώμη σας αναφορικά με το σχέδιο του έργου, την κατασκευή και τη λειτουργία του μέσω της διαδικασίας της
δήλωσης για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, Environment Effects Statement (EES).
Η κατασκευή αναμένεται να ξεκινήσει το 2018 και θα δοθεί στην κυκλοφορία περί τα τέλη του 2022.

Στάδιο

Επιθυμούμε
να...

Πρόταση σχεδίου

Κατανoήσουμε
τι είναι σημαντικό
σε σας

Αρχική ιδέα
του σχεδίου

Σχέδιο
αναφοράς

Ανταπόκριση
του διαγωνισμού
και το EES

Συζητήσουμε
κύρια ζητήματα
και ευκαιρίες

Έχουμε συνεχείς
συζητήσεις
με κοινότητες

Εξηγήσουμε το
σχέδιο και να σας
βοηθήσουμε να
συμμετάσχετε στη
δήλωση EES

Διοργανώνουμε επίσης ξενάγηση στο Spotswood, Docklands
και Yarraville.

Προσεχείς τοποθεσίες
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΩΡΑ

Point Cook
Stockland Point Cook, Main Street &
Murnong Street

Παρασκευή 7
Απριλίου

9.00 π.μ -5.00 μ.μ.

Spotswood
Το Πάρκο Donald McLean,
The Avenue
Εμπειρία ξενάγησης

Σάββατο 8 έως
τη Δευτέρα 10
Απριλίου

Σαββατοκύριακο: 10.00 π.μ – 4.00 μ.μ.
Ειδικοί: 10.00 π.μ – 4.00 μ.μ.
Δευτέρα: 10.00 π.μ – 7.00 μ.μ.
Ειδικοί: 4.00 μ.μ – 6.00 μ.μ.

Altona
Altona Gate Shopping Centre,
134 Millers Road

Τρίτη 11
Απριλίου

9.00 π.μ – 5.00 μ.μ.
Ειδικοί: 3.00 μ.μ – 5.00 μ.μ.

Werribee
Pacific Werribee Shopping Centre,
Derrimut Road & Heaths Road

Τετάρτη 12
Απριλίου

9.00 π.μ -5.00 μ.μ.

Yarraville
Yarraville Pop-up Park, Ballarat Street
(δίπλα στο Sun Theatre)

Πέμπτη 13
Απριλίου

9.00 π.μ – 5.00 μ.μ.
Ειδικοί: 3.00 μ.μ – 5.00 μ.μ.

North Melbourne
Μπροστά από το Ταχυδρομείο του
North Melbourne, 70 Errol Street

Τρίτη 18
Απριλίου

10.00 π.μ – 7.00 μ.μ.
Ειδικοί: 4.00 μ.μ – 6.00 μ.μ.

Docklands
Victoria Harbour Esplanade
(ακριβώς απέναντι από το Etihad Στάδιο)
Εμπειρία ξενάγησης

Τετάρτη 19 έως
την Παρασκευή
21 Απριλίου

10 π.μ – 7 μ.μ.
Ειδικοί: 4 μ.μ – 6 μ.μ.

Yarraville
Το Πάρκο του Woods Street, Woods Street
(κοντά στο Σιδηροδρομικό Σταθμό
του Yarraville)
Εμπειρία ξενάγησης

Παρασκευή
28 έως την
Κυριακή
30 Απριλίου

Παρασκευή: 10.00 π.μ – 7.00 μ.μ.
Ειδικοί: 4.00 μ.μ – 6.00 μ.μ.
Σαββατοκύριακο: 10.00 π.μ – 4.00 μ.μ.
Ειδικοί: 10.00 π.μ – 4.00 μ.μ.

Τελικό έργο

Δίνουμε τακτική
ενημέρωση και
προετοιμασία για
την κατασκευή

Αδυνατείτε να πάρετε μέρος
σε συνάντηση;
Αποβάθρα

Η Γνώμη σας
ενημερώνει...

• Για την πρόταση
της Transurban

• Για την εκτίμηση
των επιπτώσεων

• Για την εκτίμηση
των επιπτώσεων

• Πώς κατασκευάζεται • Για το σχέδιο της
κατασκευαστικής
το έργο
εταιρείας που
• Για τις επιλογές του
υπέβαλε την
Σχεδίου
προσφορά

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

• Για τις εγκρίσεις
Σχεδίων
• Για βελτιώσεις
του Σχεδίου

• Κατασκευή

Μπορείτε να εξερευνήσετε τα σχέδια
λεπτομερώς στον ιστότοπο του έργου μας
ή να επικοινωνήσετε με την ομάδα του
έργου να συζητήσουμε περαιτέρω.
westgatetunnelproject.vic.gov.au

ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ

Melbourne
Eμπορικό Κέντρο

Είσοδος του Βόρειου τούνελ, Footscray

Είναι μόνον καλλιτεχνική απεικόνιση-δεν συμπεριλαμβάνει λεπτομερές σχέδιο

Επόμενα βήματα
Μια ολοκληρωμένη διαδικασία σχεδιασμού και εγκρίσεων βρίσκεται σε εξέλιξη με την προετοιμασία και
την παρουσίαση της δήλωσης για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, Environment Effects Statement (EES).
Η (EES) θα αξιολογήσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου, συμπεριλαμβάνοντας το σχέδιο και την
μεθοδολογία της κατασκευής.
Θα σας δοθεί η ευκαιρία να δείτε την EES και να εκφράσσετε τη γνώμη σας όταν δημοσιοποιηθεί στα μέσα του
2017, ενώ οι προτάσεις που υποβλήθηκαν επίσημα θα εξεταστούν από ανεξάρτητη Εξεταστική Επιτροπή και
δημόσια ακροαματική διαδικασία.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία που ακολουθεί η Κυβέρνηση της Βικτώριας όσον
αφορά την EES, παρακαλούμε επισκεφθείτε τον ιστότοπο του Department of Environment, Land, Water and
Planning στη διεύθυνση delwp.vic.gov.au.

Κατασκευή από τις αρχές του 2018
Η κατασκευή θα ξεκινήσει μετά την διαδικασία
έγκρισης των σχεδίων – που αναμένεται να
ολοκληρωθεί αργότερα αυτό το χρόνο –
ενώ τα έργα αναμένεται να αποπερατωθούν
περί τα τέλη του 2022.
Στο μεταξύ, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε
για το σχέδιο και τον προγραμματισμό για
την κατασκευή του έργου. Αυτό ίσως να
χρειαστεί κάποιες διερευνητικές εργασίες
όπως γεωτεχνικές (εδαφικές) εξετάσεις,
ελέγχους και τοπογράφηση.
Οποιεσδήποτε δραστηριότητες αναλαμβάνονται
θα κοινοποιούνται εκ των προτέρων στους
κατοίκους των γύρω περιοχών και θα
φροντίσουμε οι πληροφορίες αυτές να είναι
διαθέσιμες και στον διαδικτυακό μας ιστότοπο.

Επικοινωνήστε μαζί μας
Έχετε κάποια ερώτηση για το έργο; Αν χρειάζεστε
περισσότερες πληροφορίες ή θέλετε να σχολιάσετε
κάτι, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.
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
Υπηρεσία διερμηνέων: 13 14 50
Εάν πάσχετε από κώφωση ή έχετε προβλήματα
ακοής ή ομιλίας, επικοινωνήστε μαζί μας
μέσω της Υπηρεσίας National Relay Service.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε
τον ιστότοπο: www.relayservice.gov.au.

