PLAN: Glover’s Corner

Bảo tồn. Nâng cao. Phát triển.

Tóm tắt Hội thảo quy hoạch Ngày 28 tháng Sáu, năm 2017
Chúng tôi đã làm gì
Mục tiêu

Mỗi bàn thể hiện tình hình hiện tại và tương lai của khu
phố theo những chủ đề lập kế hoạch.

Chỉ dẫn

Mỗi người cầm một bộ giấy màu và bảng với đề mục nhất
định. Mỗi nhóm được phân cho hai đề mục và lập kế
hoạch hai vòng.

1. Tthực trạng

Mỗi thành viên chia sẻ về hai ưu điểm và hai nhược
điểm dựa theo thực trạng của khu phố của mình.

2. Viễn cảnh tương lai

Mỗi thành viên tham gia chia sẻ về hai cơ hội và hai
thách thức dành cho khu phố của mình. Mỗi nhóm xác
định xem cơ hội và thách thức là tạm thời hay lâu dài.

3. Chia sẻ và trình bày

Một tình nguyện viên đại diện cho nhóm trình bày
những tóm tắt về thực trạng và viễn cảnh tương lai cho
hai đề mục mà nhóm được phân công.

Bảng chương trình hoạt động được các thành viên
cộng đồng sử dụng giấy màu để thảo luận về tình
hình hiện tại và tương lai của khu phố.

Thành viên thảo luận về tình hình hiện tại và tương
lai của khu phố.

Ưu tiên được phát thảo
Thực trạng
Phương pháp

Ưu điểm

Điểm yếu

Đề mục được phát thảo theo
phản hồi của các thành viên về
thực trạng và viễn cảnh khu
phố. Các màu sắc thể hiện cho
6 đề mục khác nhau.

Một điều kiện hoặc một đặc tính làm tăng giá trị cho khu phố

Điều kiện hoặc đặc tính còn thiếu tại khu phố
Kết nối giao thông

khu đa dạng văn
hóa, nhà hàng
hay dịch vụ địa
phương

Đặc điểm khu phố

Các cơ sở
giải trí

Thực trạng
nhà cửa

Chất lượng
khu phố

Di chuyển và kết nối
Việc làm và kinh doanh
Môi trường và biến đổi khí hậu

Độ lớn của vòng tròn kế hoạch
tùy theo số lượng phản hồi
nhận được cho đề mục.

Nhiều phản hồi

ý phản hồi

sự đa dạng về kinh tế và
văn hóa, ý thức cộng
đồng

Cơ sở kinh
doanh địa
phương

Đi bộ và
xe đạp

Kẹt xe

Doanh nghiệp
địa phương

Chỗ đậu xe và
không gian công
cộng

Các cơ sở
giải trí

Phương tiện
giao thông
công cộng

thiếu không gian xanh,
hành lang an toàn, khu
sinh hoạt công cộng

gần trạm tàu Đỏ

Công trình
nhà cửa
Chất lượng
khu phố

Chỗ đậu xe
Cơ hội việc làm
Tính chống chịu và bền vững
Công trình nhà cửa

Cơ hội việc làm

khu phố bị quá tải
bởi tình trạng kẹt xe

Chỗ đậu xe

Công viên

Bản sắc của khu phố

Nhà cửa
Khu công cộng

Các điểm
kết nối giao
thông

Công viênvà những không gian công cộng
và bờ biển bên ngoài khu nghiên cứu.

Bản sắc khu
phố

Đi bộ và xe
đạp

Tính chống
chịu và bền
vững

Thực trạng
nhà cửa

Phương
tiện giao
thông công
cộng

Các điều kiện trong tương lai
Cơ hội

Những nguy cơ

Một viễn cảnh mà khu phố có thể được cải thiện hay
phát triển dựa vào những điểm mạnh vốn có.

Những yếu tố ảnh hưởng tiêu cực đến
khu phố trong tương lai

Chốt giao thông

Thực trạng
nhà cửa

Bãi dỗ xe

Thêm bãi đỗ xe
và các khoảng
không gian mở

Tăng cường sự
an toàn cho
người đi bộ và
đi xe đạp

Thêm nhiều lựa
chọn về nhà cửa, giá
cả phải chăng phù
hợp với nhiều mức
thu nhập

Thực trạng
nhà cửa

chính sách ổn định
và khuyến khích việc
sở hữu của người
dân

Tạo việc làm
và tăng cơ hội
nghề nghiệp

Bản sắc
khu phố

Tính chống
chịu và bền
vững.

Chất lượng khu phố

Giao thông và kẹt xe

Giao thông
công cộng

Tính chống
chịu và bền
vững

Các cơ sở
giải trí địa
phương

Doanh
nghiệp địa
phương

Bản sắc
khu phố
Chất
lượng khu
phố

Gia tăng việc thuê
nhà và di chuyển
chỗ ở

Giao thông và
kẹt xe
Tăng kẹt xe và tắt nghẽn

Doanh
nghiệp địa
phương

Lối đi cho người
đi bộ và xe đạp

Công trình
nhà cửa
Phát triển quá mức và
không phù hợp với các
đặc điểm của khu vực

Cơ hội
việc làm

Bãi dỗ xe
Giao thông
công cộng

Công viên và khoảng
không gian mở
Khu giải trí địa phương

