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Góp Tiếng Nói của Quý Vị
Dự Thảo Kế Hoạch Đi Bộ và Chạy Xe Đạp của
Thành Phố Moonee Valley.
Hội Đồng Thành Phố Moonee
Valley đã hoàn tất một bản dự
thảo kế hoạch để có nhiều người
đi bộ và chạy xe đạp hơn tại các
vùng địa phương. Bản Dự Thảo Kế
Hoạch đề nghị sử dụng đến $15
triệu đô-la cho các công trình và
việc cải tiến đi bộ và chạy xe đạp
trong vòng 10 năm tới đây.
Hội đồng thành phố làm việc này vì đi
bộ và chạy xe đạp có thể làm cho người
ta cường tráng hơn, khoẻ mạnh hơn, và
dễ liên hệ với bằng hữu và hàng xóm
hơn. Có thêm người đi bộ và chạy xe
đạp cũng sẽ giảm bớt xe hơi trên đường
xá và ô nhiễm không khí.
Hội đồng thành phố muốn cải thiện
những con đường đi bộ và chạy xe đạp
hầu có thêm người cãm thấy vui vẻ và an
toàn để đi dạo hay đạp xe đạp để đi làm,
đi học, đi chợ địa phương hay đến những
phương tiện giao thông công cộng.
Những đề nghị chính của bản dự
thảo kế hoạch là gì?
•

•

Cải tiến chung lộ Moonee Pond
Creek và cổ suý nó cho những
người mới sử dụng.
Thay đổi 40 bùng binh hiện
hữu trên những con đường địa
phương trong vòng 10 năm tới
hầu làm cho chúng trở nên an
toàn hơn cho người đi bộ lẫn
người chạy xe đạp.

•

•

Làm việc với VicRoads để giảm
thời gian chờ đợi và tăng thời gian
băng qua đường ở các ngã đường
có gắn đèn giao thông.
Tạo một con đường đi bộ và chạy
xe đạp song song với khu vực hành
lang Hoả xa Craigieburn bằng
cách cải thiện những nơi băng qua
đường của những đường lớn chính
và cho phép xe đạp chạy hai chiều
trên những con đường một chiều.

Hãy Góp Tiếng Nói của Quý Vị
Nếu quý vị muốn thảo luận với một
nhân viên của Hội đồng thành phố về
bản kế hoạch này xin hãy gọi cho một
trong những số điện thoại nào thích
hợp liệt kê bên dưới.
Hoặc nếu quý vị có thể tham dự
được Buổi Hội Thảo về Đi Bộ (Walking
Workshop) vào ngày Thứ Tư 29 tháng
2 và Buổi Hội thảo về Chạy xe đạp vào
ngày Thứ Năm 1 tháng 3.

•

Cổ động việc đi bộ và chạy xe đạp
qua các chương trình kể cã những
kế hoạch di chuyển đến trường và
chương trình Greenscript qua đó
bác sĩ kê toa phải đi bộ.

Cả hai buổi hội thảo đều diễn ra từ
6 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Council
Chambers, số 9 Kellaway Ave ( vào lối
bên đường Pascoe Vale Rd).

•

Điều nghiên việc thiết lập lằn chạy
bộ và xe đạp trên đường Buckley
ngang qua Steel Creek để nối liền
East Keilor và Avondale Heights
với Essendon.

Nếu quý vị muốn tham dự một trong
những buổi hội thảo này xin vui lòng
gọi cho văn phòng của Hội Đồng
Thành Phố qua số điện thoại nào thích
hợp bên dưới và chúng tôi sẽ dàn xếp
thông ngôn viên cho quý vị.

•

Vận động với VicRoads để có lằn
ranh riêng biệt toàn thời cho xe đạp
trên đường Mount Alexander Road.

•

Tạo lằn ranh xe đạp trên những
đường chính hầu cải tiến sự liên
kết trong nội thành Moonee Valley
và giửa Moonee Valley và các
thành phố phụ cận.

•

Vận động với VicRoad để giảm tốc
độ chung quanh các khu thị tứ và
trường học.

Quý vị cũng có thể viết một kiến nghị
cho Hội Đồng Thành Phố bằng ngôn
ngữ riêng của quý vị và gởi về cho
Moonee Valley City Council, P.O. Box
126, Moone e Ponds, Vic 3039 hoặc gởi
email về wcs@mvcc.vic.gov.au
Xin vui lòng gởi những nhận định và
kiến nghị của quý vị về cho Hội Đồng
Thành Phố trước 5 giờ chiều ngày
9 tháng Ba.
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