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Εκφράστε τη γνώμη σας
Προκαταρκτική Στρατηγική για το Περπάτημα και
την Ποδηλασία του Δήμου Moonee Valley
Ο Δήμος Moonee Valley ανέπτυξε
μια προκαταρκτική στρατηγική
για να παροτρύνει περισσότερους
ανθρώπους να περπατάνε και να
κάνουν ποδηλασία στην τοπική
περιοχή. Η προκαταρκτική
στρατηγική συνιστά τη δαπάνη 15
εκ δολαρίων σε έργα βελτίωσης της
πεζοπορίας και ποδηλασίας και για
έργα στα επόμενα 10 χρόνια.
Ο Δήμος το έκανε αυτό επειδή το
περπάτημα και η ποδηλασία μπορούν
να βελτιώσουν τη δύναμη και την υγεία
των ανθρώπων και επίσης να έχουν
περισσότερες σχέσεις με τους γείτονες
και τους φίλους τους. Επίσης καθώς
περισσότεροι άνθρωποι θα περπατάνε
και θα κάνουν ποδηλασία θα υπάρχουν
λιγότερα αυτοκίνητα στο δρόμο και
λιγότερη μόλυνση του περιβάλλοντος.
Ο Δήμος θέλει να βελτιώσει τους
πεζόδρομους και τους ποδηλατόδρομους
ώστε περισσότεροι άνθρωποι θα
αισθάνονται χαρά και ασφάλεια για να
πάνε στη δουλειά, σχολείο, ντόπια μαγαζιά
ή στη συγκοινωνία με τα πόδια ή με το
ποδήλατο.
Ποιες είναι οι κύριες συστάσεις της
προκαταρκτικής στρατηγικής;
•

Βελτίωση του Κοινού Μονοπατιού
στο Moonee Ponds Creek και
προβολή του σε νέους χρήστες.

•

Τροποποίηση 40 τωρινών κυκλικών
διασταυρώσεων στους τοπικούς

δρόμους στα επόμενα δέκα χρόνια
για να γίνουν ασφαλέστερες για τους
πεζοπόρους και ποδηλάτες.

για να βελτιωθεί η διασύνδεση
εντός του Moonee Valley και στους
γειτονικούς δήμους.

Συνεργασία με το VicRoads για να
μειωθεί ο χρόνος αναμονής και
να αυξηθεί ο χρόνος διάβασης
σε κύριες σηματοδοτημένες
διασταυρώσεις.

•

•

Δημιουργία ενός πεζόδρομου
και ποδηλατόδρομου παράλληλα
της σιδηροδρομικής γραμμής
Craigieburn Rail με τη βελτίωση των
διαβάσεων σε κεντρικούς δρόμους
και να επιτραπούν δύο κατευθύνσεις
για ποδήλατα σε μονόδρομους.

•

Προβολή του περπατήματος και της
ποδηλασίας μέσω προγραμμάτων,
περιλαμβανομένων σχολικών
διαδρομών και ένα πρόγραμμα
«Περιβαλλοντικών Συνταγών –
Greenscript» με το οποίο οι γιατροί
θα συνιστούν το περπάτημα.

•

Θα γίνουν έρευνες γα την
εγκατάσταση λωρίδων ποδηλάτων
και πεζοδρομίων στην οδό Buckley
Street κατά μήκος του Steele Creek
για να συνδεθούν το East Keilor και
Avondale Heights με το Essendon.

Αν θέλετε να μιλήσετε σε υπάλληλο
του Δήμου για την στρατηγική καλέστε
τον παρακάτω αριθμό για τη γλώσσα
σας. Ή μπορείτε να παρευρεθείτε σε
μια ενημερωτική συνάντηση για το
περπάτημα την Τετάρτη 29 Φεβρουαρίου
και ενημερωτική συνάντηση για την
ποδηλασία την Πέμπτη 1 Μαρτίου. Και οι
δύο συναντήσεις θα γίνουν από τις 6μμ
έως τις 8μμ στην Αίθουσα Συνεδριάσεων
του Δήμου (Council Chambers) στη
διεύθυνση 9 Kellaway Avenue (είσοδος
από το Pascoe Vale Road). Αν θέλετε
να έρθετε σε μια συνάντηση μπορείτε
να καλέσετε το Δήμο στον παρακάτω
αριθμό για της γλώσσα σας και εμείς θα
κανονίσουμε για διερμηνέα.

•

•

Να συστήσουμε στο VicRoads να
δημιουργήσει ξεχωριστές/συνεχούς
χρήσης λωρίδες για ποδήλατα στην
οδό Mount Alexander Road.

•

Να εγκατασταθούν οδικές λωρίδες
ποδηλάτων σε κεντρικούς δρόμους

Να συστήσουμε στο VicRoads να
μειώσει τα όρια ταχύτητας γύρω από
καταστήματα και σχολεία.

Εκφράστε τη γνώμη σας

Μπορείτε επίσης να γράψετε μια
πρόταση προς τον Δήμο στη γλώσσα σας
και να την αποστείλετε στη διεύθυνση:
Moonee Valley City Council, PO Box
126, Moonee Ponds, VIC 3039 ή με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο
wcs@mvcc.vic.gov.au.
Παρακαλείστε να αποστείλετε τα σχόλιά
σας στο Δήμο μέχρι τις 5μμ, Παρασκευή
9 Μαρτίου.

Hearing Assistance 133 677

