املسودة الرئيسة ملخطط نادي موني ڤالي لسباق اخليول
ومقترح إلعادة تنظيم وتصنيف أراضي النادي
معلومات هامة من املجلس البلدي

لقد استلم املجلس البلدي مسودة مخطط رئيس من نادي موني ڤالي لسباق اخليول (ُ )MVRCمرفقة مع إقتراح يقتضي
بإعادة تنظيم وتصنيف أراضي النادي.
وحت ّدد مسودة املخطط كيفية العمل لتطوير أرض النادي في املستقبل .وعلى أن تتضمن عملية إعادة تنظيم وتصنيف
األرض تغيير تنظيم وتصنيف املنطقة من أرض مخصصة لالستعمال اخلاص (ميدان سباق اخليل) إلى منطقة مركز
أنشطة ،مما سيسمح بإمكانية املزج بني عدد أكبر من االستعماالت في املوقع مبا فيها وجود املنازل والوحدات السكنية.
ويقترح نادي سباق اخليل:
ويلسن ).(Wilson
•	إعادة حتديد مسار ميدان السباق وإعادة متوضع املُدرج الرئيسي إلى شارع ُ
•	إضافة البيوت والوحدات السكنية متوسطة إلى مرتفعة الكثافة إلى املنطقة والتي تتراوح بشكل رئيسي من مباني
بثالث طوابق عند أطراف الشارع إلى  25طابقًا في األجزاء الوسطى من املوقع.
•	إضافة موقع إلركان السيارات مساحته  3000متر مربع بالقرب من شارع مكفيرسون (.)McPherson
للتسوق (بالزا
•	إضافة موقع مقترح
للتسوق) عند إمتداد شارع َكوتس (.)Coats
ُّ
ُّ
•	إضافة موقع لالستعماالت املشتركة عند تقاطع شارعي مكفيرسون ( )McPhersonودين ( )Deanيشتمل
على احملالت التجارية.

إجراءات التقييم

سيعتمد لتقييم مسودة اخلطة الرئيسة والتي تشمل متى ُيحتمل إجراء
نُدرج أدناه
ملخصا إلجراء املجلس البلدي الذي ُ
ً
التشاور مع أبناء املجتمع بهذا الشأن.

املرحلة  - 1التقييم املبدئي

يراجع املجلس البلدي املعلومات التي قدمها نادي سباق اخليل ( )MVRCويسعى إذا دعت الضرورة إلى طلب معلومات
إضافية بخصوص أي مسائل أو قضايا عالقة حتتاج للمعاجلة.

املرحلة  - 2عرض املشروع واستقبال اإللتماسات:

يطلب املجلس البلدي من حكومة الوالية التصريح له بعرض مسودة املخطط الرئيس مع طلب إعادة التنظيم والتصنيف
وطرحها للتشاور املُجتمعي بغرض استدراج مالحظات وآراء اجلمهور .وإذا مت التصريح على ذلك ،يثوم املجلس البلدي
حينئذ بإجراء عملية التشاور املُجتمعي .ومن احملتمل أن يتم ذلك خالل النصف األول من .2012
كما قد تتطلب هذه املرحلة قيام املجلس البلدي بالطلب لتأسيس جلنة مستقلة لسماع واستقبال مالحظات وآراء وتعليقات
أبناء املجتمع على املخطط.

املرحلة  - 3إتخاذ القرار:

وتب ًعا لعملية التشاور املُجتمعي ،يقوم املجلس البلدي بإتخاذ قرار يح ِّدد ما إذا سيتبنَّى مسودة اخلطة الرئيسة وإعادة
تنظيم وتصنيف املنطقة املعنية.
قرارا يقتضي:
وقد يتخذ املجلس البلدي ً
 .1تبنّي مسودة اخلطة الرئيسة وإعادة تنظيم وتصنيف املنطقة املعنية كما هي دون تغييرات.
 .2تبنّي مسودة اخلطة الرئيسة وإعادة تنظيم وتصنيف املنطقة املعنية مع تعديالت.
 .3عدم تبنّي مسودة اخلطة الرئيسة وإعادة تنظيم وتصنيف املنطقة املعنية.

وإذا رفض املجلس البلدي تبنَّي مسودة اخلطة الرئيسة أو إعادة التنظيم والتصنيف ،سيستمر املجلس في التفاوض مع
نادي سباق اخليل للتأكد من أن أي خطة الحقة لرؤية النادي ملستقبل ستتضمن معاجلة النقاط الرئيسة واإلعتراضات.
وتب ًعا لصدور أي قرار ،سيقوم املجلس حينئذ بتقدمي قراره إلى حكومة الوالية (وزير التخطيط) ،والتي ستقوم حينها
بإتخاذ قرار نهائي بخصوص املُقترح.

املرحلة  - 4التطوير:

وإذا حظيت اخلطة الرئيسة ومقترح إعادة التنظيم والتخطيط باملوافقة ،سيتمكن أحد املعنيني املُعتمدين بتطوير األرض من
التق ُّدم بطلبات التخطيط والتصاريح الضرورية لتطوير املوقع وفق متطلبات التخطيط للمنطقة اجلديدة.

نحن اآلن في املرحلة األولى ( )1من اإلجراءات.

املزيد من املعلومات

يتوافر املزيد من املعلومات باإلجنليزية عبر املوقع اإللكتروني  .mvcc.vic.gov.au/racecourseكما ميكنكم اإلتصال
هاتفيا باملجلس البلدي على الرقم  ،9243 8888وسنقوم بالترتيب خلدمات مترجم شفهي.
ً

إحاطة عامة  -خطة البنية ملركز أنشطة في موني پوندز

كان املجلس البلدي قد تبنَّى خالل  2010خطة البنية ملركز أنشطة في موني پوندز ( )MPACوالتي شملت ميدان سباق
اخليول .وكان قد مت تطوير خطة البنية هذه جراء ترشيح حكومة الوالية ملوني پوندز بصفتها «مركز رئيسي لألنشطة».
علما أن هذه املراكز يجب أن تستقطب املزيد من الناس وعدد أكبر من املنازل والوحدات السكنية وأن تكون قريبة من
ً
املواصالت العامة واخلدمات.
إن منطقة ميدان سباق اخليول في موني ڤالي
ستتعرض للنمو وزيادة املساكن وفق ما هو ُمدرج في خطة بنية .MPAC
َّ
سيلبي املصالح املُثلى ألبناء
ويريد املجلس البلدي التأ ُكد من أن النمو املُستقبلي في هذه املنطقة سيكون وفق التخطيط وأنه ُ
املجتمع وتلبية إحتياجات ملبورن املتنامية .إن أفضل طريقة للقيام بذلك تكمن في وجود خطة رئيسة طويلة األمد.
وكجزء من خطة بنية  MPACفقد أوصي أن يقوم ميدان سباق اخليل بتطوير خطته الرئيسة وذلك إلدراج وحتديد نواياهم
املُستقبلية لهذه املنطقة.

