PLAN: Glover’s Corner

Bảo tồn. Nâng cao. Phát triển.

Tóm tắt hội thảo Về định hướng tương lai ngày 18 tháng năm 2017

Chúng ta đã làm gì
Mục tiêu

Hướng dẩn

Mỗi bàn là một nhóm chọn ra 5-ưu tiên
hàng đầu.

16 Ưu tiêu viết sẳn và thêm 1 ưu tiên trống được
để trên bàn. Bài thực hành xếp hạng các thứ tự ưu
tiên được tiến hành qua 3 bước.

PLAN: Glover’s Corner Visioning Workshop
Select Your Top Priorities
Create an
active
people-centric
district through
development

Support
cultural
diversity
of the
neighborhood

Improve
transit
options and
experience

Neighborhood Character

Plan for a
climate
resilient
neighborhood

Create highperformance,
green
buildings

Provide
support for
local business

Better
manage
traffic and
reduce
congestion

Provide more
parking

Improve
connections
throughout
the
neighborhood

Mobility and Transportation

Create
housing for
a range of
income levels

Environment and Climate Change

Preserve and
grow quality
jobs

TABLE #

Provide
opportunities
for 21st
century
industrial uses

Jobs and Businesses

Provide a
variety of
housing types

Provide
housing
stability
for existing
residents

Housing

Create safe,
walkable,
bike-friendly
streets

Create a
variety of
open spaces

Public Realm and Open Space

Additional
Priority

1: Chọn ra 3 ưu tiên
Mỗi cá nhân chọn 3 ưu tiên đầu tiên hàng đầu và
đặt giữa bảng ưu tiên trên bàn.
2. Cùng nhau chọn ra 5 ưu tiên
Thảo luận xong, mỗi bàn sẽ chọn ra 5 ưu tiên của
nhóm mình. 5 ưu tiên hàng đầu kết hợp với nhau
thành một bộ ưu tiên.
3. Chia sẻ và trình bày
Thành viên từ mỗi bàn tình nguyện trình bày 5 ưu
tiên hàng đầu của nhóm mình.

Other

Các thành viên thảo luận về những ưu tiên
trong buổi hội thảo

Bảng ưu tiên

Tóm tắt những ưu tiên mới
Ưu tiên hàng đầu

Nhà ở cho người dân ở mọi thu nhập

Các ưu tiên hàng đầu khác

Hình thành những con đường
an toàn cho người đi xe đạp.

Duy trì và phát triển những
công việc có chất lượng

Thông qua quá trình phát triển,
tạo ra một khu phố hướng đến
con người

Cải tiến sự lựa chọn về giao
thông và sự kết nối giao thông
với các khu lân cận.

Hổ trợ các doanh nghiệp địa
phương.

Hổ trợ sự đa dạng văn hóa
tại khu phố

Nhà ở cho người dân ở nhiều mức thu nhập được
xem là ưu tiên hàng đầu. Cuộc thảo luận tập trung
vào tạo ra các loại nhà thu nhập thấp kèm theo các
loại nhà theo giá thị trường. Một yếu tố quan trong
là phải duy trì sự phải chăng và ổn định về giá nhà
cho người dân.

Ưu tiên xuyên suốt / Prioridadi Abranjenti

Các lưu ý thêm về các ưu tiên
Một ưu tiên mới là cần tạo ra
khoảng không an toàn cho xe đạp
để đi từ hay đi đến các nút giao
thông.

Lập kế hoạch để tạo ra một khu phố
có sự chống chịu với khí hậu
Tất cả các nhóm đều nhận thấy rằng để thực hiện
các ưu tiên khác thì việc tăng khả năng chống chịu
với khí hậu nên là ưu tiên xuyên suốt qua các thời kỳ.

Ưu tiên mới khác là hổ trợ các
doanh nghiệp nhỏ và doanh
nghiệp địa phương bằng việc tập
trung cung cấp tiện nghi tại khu
phố. Viễn cảnh phát triển trong
tương lai có thể tạo thêm những
công việc tốt và nghề nghiệp cho
dân cư.

Tạo ra một khu phố lấy người dân
làm trung tâm, hỗ trợ cho sự đa
dạng cũng là một ưu tiên mới.

