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طی	چند	کاه	آینده،	فرصت	های	بیشتری	برای	مشارکت	در	شکل	دادن	

به	ایلینگ	و	طرح	محلی	جدید	ما	وجود	خواهد	داشت.	برای	دریافت	

 آخرین	خبرها،	در	وب	سایت	ما		به	این	آدرس	ثبت	نام	کنید:

www.Ealing.gov.uk

برای	کسب	اطالعات	بیشتر	درخصوص	شکل	دادن	به	ایلینگ	به	این	

 آدرس	مراجعه	نمایید:	

www.ealing.gov.uk/shapingealing 
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مقدمه

 لینکها
اینجاکلیککنید	تا	اطالعات	بیشتری	در	مورد	گزارش	

شکل	دادن	به	ایلینگ	مشاهده	نمایید.

اینجاکلیککنید	تا	اطالعات	بیشتری	در	مورد	طرح	محلی	
و	اسناد	مربوطه	مشاهده	نمایید.

اینسندچیست؟
این	سند	خالصه	ای	از	پیش	نویس	سند	اصلی	طرح	محلی	جدید	است.	لطفاً	توجه	داشته	باشید	که	این	

سند	حاوی	سیاست	های	هادی	توسعه	نیست.	

می	توانید	سند	کامل	را	به	همراه	سیاست	ها	در	اینجا	پیدا	کنید.

نحوهارائهبازخوردمشاوره
ما	از	همه	کسانی	که	به	آینده	ایلینگ	عالقه	دارند	دعوت	می	کنیم	نظرات	خود	را	در	مورد	طرح	

محلی	تا	25	ژانویه	2023	ارائه	نمایند.	

ما	در	پیش	نویس	کامل	سند	طرح	محلی	جدید،	سؤاالتی	را	در	قسمت	سیاست	ها	قرار	داده	ایم	و	
 درخواست	ارائه	بازخورد	را	در	مورد	پیشنهادهای	خود	داریم.	

سؤاالت	مشاوره	تعاملی	است	و	به	شما	امکان	می	دهد	با	کلیک	بر	روی	لینک	هر	سؤال	به	
صورت	آنالین	پاسخ	بدهید.	

روش	های	دیگری	برای	ارائه	بازخورد	مشاوره	از	طریق	ایمیل،	نامه	و	رویدادهای	حضوری	نیز	
وجود	دارد.

شما	می	توانید	تمام	اطالعات	مربوط	به	این	مشاوره،	از	جمله	پیش	نویس	سند	طرح	محلی	جدید،	و	
اسناد	پشتیبان	را	در	وب	سایت	شورا	مشاهده	کنید.	

 Ealing	:آدرس	به	ایلینگ	شورای	دفتر	در	نیز	جدید	محلی	طرح	نویس	پیش	کاغذی	های	نسخه
Council Office at 14 Uxbridge Rd (W5 2HL)	و	در	کتابخانه	های	سرتاسر	ناحیه	در	

دسترس	است.

https://www.ealing.gov.uk/info/201282/shaping_ealing
http://www.ealing.gov.uk/newlocalplan
http://www.ealing.gov.uk/newlocalplan
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چشماندازما

طرحمحلیچیست؟
طرح	های	محلی،	توسعه	آینده	را	در	محدوده	ایلینگ	شکل	می	دهند	و	هدایت	

می	کنند.	طرح	محلی	جدید	ایلینگ	به	چهار	بخش	اصلی	تقسیم	می	شود:

 	یک	استراتژی	فضایی	که	چشم	انداز	کلی	را	برای	شهرها	تعیین	 	
می	کند	و	نحوه	انجام	آن.

		مجموعه	ای	از	هفت	طرح	شهری	که	توضیح	می	دهد	که	چگونه	این	 	
طرح	ها	در	محله	های	مختلف	انجام	می	شود،	از	جمله	118	محل	یا	

مکان	توسعهکه	قابلیت	توسعه	جدید	در	آنجا	وجود	دارد.	

		مجموعه	ای	از	سیاست	های	مدیریت	توسعه	که	به	تصمیم	گیری	 	
درخصوص	کاربردهای	برنامه	ریزی	یا	به	عنوان	مکمل	سیاست	های	
فعلی	طرح	لندن	یا	به	منظور	تدوین	یک	سیاست	محلی	جدید	کمک	

می	کند.

		نقشه	سیاست	ها	که	هرگونه	سیاست	مختص	محل	را	در	قالب	نقشه	 	
نشان	می	دهد.

این	طرح	محلی	باید	در	چارچوب	کلی	طرح	لندن	عمل	کند	که	مبنایی	را	
برای	چگونگی	توسعه	لندن	در	آینده	تعیین	می	کند	و	بخشی	از	طرح	توسعه	

ایلینگ	است.

تصویر:نمای	هوایی	ایلینگ
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چشماندازما

ایجادمشاغلخوبورشد:
ایلینگ	به	موتور	اقتصاد	جدید	غرب	لندن	تبدیل	خواهد	شد.	ما	رشد	را	

مدیریت	خواهیم	کرد	تا	دسترسی	عادالنه	و	برابر	به	مشاغلی	را	فراهم	سازیم	
که	درآمد	مناسبی	برای	زندگی	داشته	باشند.	رشد	از	خانه	های	واقعاً	مقرون	
به	صرفه	و	فضاهای	کاری	مقرون	به	صرفه	پشتیبانی	می	کند.	ما	می	خواهیم	
رشد	در	ایلینگ	فراگیر	باشد،	تا	مردم	بتوانند	هم	در	رشد	مشارکت	داشته	

باشند	و	هم	از	آن	بهره	ببرند.	ایلینگ	فضای	کسب	وکار	خود	را	رشد	داده	و	
تنوع	می	بخشد	و	نقش	مناطق	صنعتی،	صنایع	خالق	و	اقتصاد	شبانه	خود	را	

بیش	از	پیش	تقویت	می	کند.	ما	همچنین:

	توسعه	مستقیم	مکان	های	پایدار	را	هدایت	می	کنیم	که	استفاده	بهینه	از	 	
زمین	را	تضمین	می	کند.	

 	اهداف	تأمین	مسکن	طرح	لندن	را	محقق	می	کنیم 	
)که %50	آن	به	مسکن	مقرون	به	صرفه	اختصاص	می	یابد(.	

طراحی	خوب	و	امکانات	رفاهی	را	تشویق	می	کنیم.	 	

	رویکردی	استراتژیک	برای	حفظ	و	ارتقای	میراث	فرهنگی	در	پیش	 	
می	گیریم.

	مناطق	مناسب	برای	ساختمان	های	بلند	و	تغییر	را	شناسایی	می	کنیم	 	
که	به	کیفیت	افزوده	و	مکمل	ماهیت	ایلینگ	و	بلندپروازی	های	ایجاد	

مکان	آن	باشد.	

زیرساخت	های	الزم	فیزیکی،	اجتماعی	و	سبز	را	تدارک	می	بینیم. 	

پایداری	و	سرزندگی	مراکز	شهرمان	را	حفظ	می	کنیم. 	

خانه	هایی	جدید	را	در	جوامع	واقعاً	مختلط	و	فراگیر	فراهم	می	کنیم. 	

از	فرهنگ	و	صنایع	خالق	حمایت	می	کنیم. 	

	چارچوبی	روشن	برای	مذاکرات	آینده	در	مورد	تعهدات	 	
 (CIL(	اجتماعی	زیرساخت	جدید	عوارض	جمله	از	ریزی،	برنامه

ایجاد	می	کنیم.

	از	اقتصادی	فراگیر	حمایت	می	کنیم	که	دارایی	های	عمومی	و	 	
ساختمان	های	حیاتی	را	برای	استفاده	عموم	به	نفع	مردم	محلی	از	

جمله	تراست	زمین	اجتماعی	حفظ	می	کند.	

تصویر:	اهمیت	سفر	فعال	در	ناحیه

چشماندازما
چشم	انداز	15	ساله	ایلینگ	به	دنبال	ارتقای	ویژگی	های	منحصر	

به	فرد	و	هویت	های	فرهنگی	هریک	از	هفت	شهر	ایلینگ	
بوده	و	سه	هدف	استراتژیک	اصلی	در	طرح	شورا	را	منعکس	

می	کند:
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چشماندازما

مقابلهبابحراناقلیمی:
ایلینگ	به	دنبال	گسترش	بیشتر	مزایای	رشد	جدید	به	شکلی	برابرتر	در	کل	

محله	های	ناحیه	خواهد	بود.	ایلینگ	به	دنبال	ایجاد	و	ترویج	محله	های	20 
دقیقه	ای	در	سراسر	ناحیه	است	که	در	آنها	اکثر	نیازهای	روزمره	را	می	توان	
با	پیاده	روی	یا	دوچرخه	سواری	کوتاه	برآورده	ساخت.	ایلینگ	تمیزتر،	سبزتر	

 و	پایدارتر	خواهد	شد.	
ما	همچنین	اقدامات	زیر	را	انجام	می	دهیم:

 استفاده	بهینه	از	زمین	و	سرمایه	گذاری	در	حمل	ونقل	پایدارتر. 	

 مدیریت	پسماند	و	تقویت	بهره	وری	شخصی	بیشتر.	 	

	ارتقای	بهره	وری	انرژی	و	سرمایه	گذاری	بیشتر	در	فناوری	های	 	
جدید	

 ایجاد	تاب	آوری	و	سازگاری	با	محیط	در	حال	تغییر.	 	

	حفظ،	تقویت	و	گسترش	شبکه	زیرساخت	های	سبز. 	

	حفاظت	و	تقویت	امکانات	جامعه	به	منظور	کمک	به	توسعه	جوامع	 	
فراگیر	نیرومند	و	کمک	به	یکپارچگی	و	انسجام	اجتماعی	و	غرور	

مدنی.	

	ارائه	زیرساخت	های	اجتماعی	و	جمعیتی	جدید	و	بهبود	یافته. 	

	حفاظت،	بهبود	و	تسهیل	زیرساخت	های	اجتماعی	موجود	برای	 	
پاسخگویی	به	نیازها	و	اطمینان	از	فراهم	کردن	زیرساخت	های	

اجتماعی	ضروری	تازه	مانند	مراکز	اجتماعی.	

بازسازیوتوسعهجدیدتنهادرصورتی
قابلقبولخواهدبودکهپیامدهای

بهداشتیورفاهیدراولویتقرارگیرند.

تصویر:جاده	آکسبریج،	ایلینگ.
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چشماندازما

مبارزهبانابرابری:

کودکان	و	نوجوانان	باید	زندگی	عادالنه	تری	را	آغاز	کنند	و	همه	باید	بتوانند	
از	زندگی	طوالنی	و	سالم	و	عاری	از	جرم	و	جنایت	و	نابرابری	برخوردار	

شوند.	ما	همچنین:

	از	طریق	بهبود	کیفیت	هوا	و	تالش	برای	کاهش	اثرات	تغییرات	 	
اقلیمی	از	زندگی	سالم	حمایت	می	کنیم.	

 محله	های	20	دقیقه	ای	را	برای	اطمینان	از	دسترسی	بهتر	و	آسان	تر	 	
به	منظور	رفع	نیازهای	روزانه	اجرا	می	کنیم.

	نسبت	به	رعایت	استانداردهای	طراحی	عالی	برای	توسعه	متعهد	 	
می	شویم.	

 تأمین	کافی	و	دسترسی	بهتر	به	امکانات	ورزشی	و	تفریحی	را	حفظ	 	
می	کنیم.

ارزیابی	های	تأثیر	سالمت	را	اجرا	می	کنیم.	 	

 نیازهای	زیرساخت	های	بهداشتی	و	نیازهای	مسکن	تخصصی	را	 	
برآورده	می	کنیم.

دسترسی	به	فضای	سبز	و	باز	را	بهبود	می	بخشیم.	 	

 با	NHS	و	سایر	ارائه	دهندگان	خدمات	به	منظور	اطمینان	از	 	
دسترسی	بهتر	به	مراقبت	های	بهداشتی	و	سایر	خدمات	همکاری	

می	کنیم.	

	نیازهای	اقامتی	کولیان،	دوره	گردان	و	مسافران	را	از	جمله	ایجاد	 	
یک	محل	حمل	ونقل	اختصاصی	برآورده	می	کنیم.

 تصویر:	حمایت	از
ساکنان	آسیب	پذیر.
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طرحهایشهر/اکتون

طرحشهراکتون
اکتون	یکی	از	متنوع	ترین	شهرهای	ناحیه	است؛	این	شهر	شامل	مراکز	شهر	
مختلف	و	مناطق	صنعتی	متعدد	است.	این	منطقه	دروازه	جنوبی	به	سمت	

بزرگترین	منطقه	بازسازی	بریتانیا	در	اولد	اوک	و	رویال	پارک	بوده	که	تا	
سال	2030	ترمینال	جدید	پرسرعت	2	را	شامل	می	شود.	همچنین	از	نزدیک	
بودن	به	جاده	A40	و	آکسبریج	بهره	می	برد.	اکتون	نتایج	اجتماعی-اقتصادی	
متفاوتی	را	برای	ساکنانش	به	همراه	داشته	است	و	در	کنار	مناطق	ثروتمند،	

برخی	محرومیت	های	عمیق	نیز	در	آن	به	چشم	می	خورد.	

اکتون	در	موقعیت	خوبی	قرار	دارد	تا	از	اتصال	عالی	خود	)شامل	هفت	
ایستگاه	راه	آهن	و	مترو(	بهره	بگیرد.	طبق	برنامه	ریزی	قرار	است	

سرمایه	گذاری	قابل	توجهی	در	زیرساخت	ها	به	منظور	انطباق	با	سطوح	قابل	
توجه	توسعه	صورت	بگیرد،	به	ویژه	در	مراکز	شهرها	و	نواحی	صنعتی	
که	در	آنها	بهره	گیری	از	اشتغال	با	تراکم	باالتر	تشویق	می	شود.	این	شهر	

همچنین	میزبان	یک	منطقه	تجاری	خالق	)CEZ(	بوده	که	هدف	آن	حمایت	
از	هنرمندان	و	مشاغل	خالق	جدید	برای	یافتن	فضای	کاری	مقرون	به	صرفه	

در	داخل	منطقه	است.	

آنچهشماازطریقنظرسنجیشکلدهیبهایلینگبهماگفتهاید

دغدغه	مردم	محلی	اکتون	خانه	های	مقرون	به	صرفه،	تغییرات	
رخ	داده	در	منطقه	شان،	کیفیت	هوا،	و	نبود	مسیرهای	پیاده	روی	و	
دوچرخه	سواری	اختصاصی	است.	با	این	حال،	از	نظر	مردم	محلی	
حمل	ونقل	عمومی،	انسجام	اجتماعی،	پارک	ها	و	فضاهای	باز	پاک	و	

ایمن	رتبه	باالیی	داشت.

چشماندازیبرایاکتون:

مشاغلورشد:

فرصت	های	اقتصادی	در	این	منطقه	از	طریق	ورود	خط	الیزابت	به	ایستگاه	
خط	اصلی	اکتون	و	مبادله	در	ایستگاه	اولد	اوک	کامن	HS2	در	آینده	به	

حداکثر	می	رسد.	رشد	بر	مبادالت	حمل	ونقل	فعلی	از	جمله	شهر	اکتون،	خط	
اصلی	اکتون،	مرکز	اکتون	و	جنوب	اکتون	متمرکز	خواهد	شد.

پایگاه	صنعتی	اکتون	)با	تخصص	در	زمینه	مواد	غذایی،	تولید،	عمده	فروشی،	
حمل	ونقل	و	ذخیره	سازی(	از	طریق	توسعه	و	تشدید	فعالیت	در	مراکز	
صنعتی	مناسب	مورد	حمایت	قرار	گرفته	و	بهبود	پیدا	خواهد	کرد.	ما	

همچنین	پیشنهاد	می	کنیم	که	تخصص	های	کاری	و	فعالیت	دانش	بنیان	اکتون	
توسعه	پیدا	کنند.	ما	از	فراهم	کردن	فضاهای	کاری	مقرون	به	صرفه	حمایت	
خواهیم	کرد	و	از	ساکنان	صاحب	فرصت	های	مهارت،	اشتغال	و	تحصیل	در	

این	بخش	حمایت	می	نماییم.

تصویر:	افرادی	که	با	یکدیگر	همکاری	می	کنند.
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طرحهایشهر/اکتون

بهداشتوزیرساختها:

بهداشت	و	زیرساخت	ها	از	جمله	فضاهای	سبز	و	باز،	فضاهای	بازی	
کودکان،	شرایط	زندگی	در	امتداد	جاده	های	شلوغ	مانند	جاده	A40	و	

آکسبریج	با	توجه	به	ظرفیت	پزشکان	عمومی	بهبود	خواهد	یافت.	

طراحی	به	موقع،	بهینه	و	باکیفیت	باالاز	طریق	مشارکت	با	شرکت	توسعه	
اولد	پارک	و	رویال	پارک	)OPDC(	و	سایر	ذینفعان	کلیدی	محقق	خواهد	
شد	و	موجب	به	حداکثر	رساندن	فرصت	های	ناشی	از	توسعه	چشمگیر	در	
اطراف	ایستگاه	شمال	اکتون	از	طریق	همکاری	نزدیک	با	کسب	وکارها،	

مالکان	زمین	و	توسعه	دهندگان	می	گردد.	

هویت	اکتون	حفظ	و	تقویت	خواهد	شد،	از	جمله	حفظ	و	بهبود	هسته	تاریخی	
در	مرکز	شهر	اکتون	از	طریق	اقداماتی	مانند	ایجاد	یک	منطقه	اقدام	میراث	

فرهنگی..	

مسکن	های	مقرون	به	صرفه	تری	برای	مقابله	با	محرومیت	و	به	ویژه	در	
مرکز	اکتون،	جنوب	اکتون	و	شرق	اکتون	ساخته	خواهد	شد.

مراکزشهر:

مرکز	شهر	اکتون	و	مرکز	محله	شرق	اکتون	از	طریق	توسعه	با	استفاده	از	
کاربری	های	مختلط	جدید،	رسیدگی	به	میزان	فضای	خالی	زیاد	در	واحدهای	
خرده	فروشی	از	طریق	استفاده	های	همزمان	و	موقت	بهبود	خواهد	یافت	و	

شهر	اکتون	به	عنوان	یک	مرکز	تاریخی	بهبود	یافته	و	حفظ	خواهد	شد.

یک	مرکز	محله	ای	جدید	در	ایستگاه	خط	اصلی	اکتون	ایجاد	خواهد	گردید،	
خانه	های	جدید،	فضاهای	کاری	مقرون	به	صرفه،	فضاهای	عمومی،	و	بهبود	

فضاهای	سبز	در	پارک	فریاری	فراهم	خواهد	شد.

بازسازی	به	رهبری	ساکنان	در	جنوب	اکتون	و	با	پیش	بینی	حفاظت	و	تشدید	
فعالیت	در	مکان	های	صنعتی	مناسب	ادامه	خواهد	یافت.	

ارتقای	مرکز	محله	شرق	اکتون	از	طریق	توسعه	کاربری	های	مختلط	و	بهبود	
قلمروی	عمومی	محقق	خواهد	شد.

محله	های	20	دقیقه	ای	در	اکتون	به	اجرا	درمی	آید	و	ساکنان	می	توانند	
نیازهای	روزانه	خود	را	در	فاصله	20	دقیقه	پیاده	روی	از	خانه	های	خود	
برآورده	سازند.	این	مسئله	شامل	مراکز	خرید،	فعالیت	های	اوقات	فراغت،	

دسترسی	به	مدارس،	خدمات	بهداشتی	محلی	مانند	پزشک	عمومی	و	
مکان	های	ایده	آل	برای	کار	است.

حملونقل:

بهبودهایی	درخصوص	حمل	ونقل	انجام	خواهد	شد	مانند؛

خطوط	دوچرخه	سواری،	مسیرها	و	اتصال	بین	پارک	ها	و	فضاهای	سبز	به	
شکلی	امن	تر،	تمیزتر	و	سبزتر.

ایجاد	کریدور	حیات	وحش	در	امتداد	مسیر	حمل	ونقل	بالاستفاده	زمین	راه	
آهن	لندن	و	ملی،	و	ایجاد	فضای	سبز	در	امتداد	جاده	A40	و	آکسبریج،	
با	طرح	بندی	جاده	های	ساده	تر،	و	فضای	پیاده	روی	بیشتر	به	همراه	بهبود	

گذرگاه	ها.

تصویر: بازار	اکتون،	کینگ	استریت.

درنظرسنجیماشرکت
کنید

اینجاکلیککنیدیاکدQRرااسکننماییدتا
نظراتتانرابرایماارسالکنید

https://www.givemyview.com/reg_18_shortsurvey/surveys/6380b600ffbfd841d1ee750a?lang=fa
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جمعیتناحیهاهل

ایلینگهستند.
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طرح محلی شکل دادن به ایلینگ 

طرحهایشهر/ایلینگ

طرحشهرایلینگ
ایلینگ	میزبان	تنها	"مرکز	شهر	متروپولیتن"	این	ناحیه	است	که	به	عنوان	قلب	
تجاری	آن	عمل	می	کند	و	طیف	وسیعی	از	فروشگاه	ها،	دفاتر،	و	فعالیت	های	
مدنی	را	دارد	که	مردم	را	از	سراسر	منطقه	و	فراتر	از	آن	به	خود	جذب	

می	کند.	ایلینگ	توسط	چندین	محله	متمایز	و	تاریخی	و	چهارده	منطقه	حفاظت	
شده	احاطه	شده	است.	این	شهردارای	بیشترین	تمرکز	اشتغال	دانش	بنیان	در	

منطقه	است	و	نزدیک	به	4،500	شغل	در	زمینه	خدمات	مالی	و	حرفه	ای	در	
امتداد	کریدور	جاده	آکسبریج	و	مرکز	شهر	فراهم	کرده	است.	

در	سال	های	اخیر	رشد	جمعیت	محلی	راکد	بوده	و	مشاغل	با	درآمد	باالتر	
کاهش	یافته	است.	در	نتیجه،	این	طرح	محلی	جدید	الزام	دارد	نقش	اجتماعی	
و	اقتصادی	مرکز	متروپولیتن	ایلینگ	از	طریق	تشویق	سطوح	قابل	توجه	
رشد	مسکونی	و	اشتغال	با	تراکم	باال	بازسازی	و	تقویت	شود.	طرح	محلی	
جدید	از	خوشه	اقتصاد	دانش	ایلینگ	و	خطوط	حمل	ونقل	در	امتداد	جاده	
آکسبریج	و	دسترسی	به	خط	الیزابت	استفاده	خواهد	کرد.	استفاده	از	این	

خطوط	ارتباطی	کلیدی	به	مرکز	لندن	برای	رشد	مشاغل	جدید،	مسکونی	و	
اشتغال	مفید	خواهد	بود.

آنچهشماازطریقنظرسنجیشکلدهیبهایلینگبهماگفتهاید:

دغدغه	مردم	محلی	ایلینگ	خانه	های	مقرون	به	صرفه،	نحوه	تغییر	
منطقه	آنها،	کیفیت	هوا	و	فرصت	های	شغلی	در	شهرشان	است.	با	این	

حال،	از	نظر	مردم	محلی	حمل	ونقل	عمومی،	انسجام	اجتماعی،	پارک	ها	
و	فضاهای	باز	پاک	و	ایمن	رتبه	باالیی	داشت.

چشماندازیبرایایلینگ

مشاغلورشد:

رشد	در	ایلینگ	فرصتی	برای	ارائه	مسکن	مقرون	به	صرفه	بیشتر،	تقویت	
هویت	اقتصادی	ایلینگ	برادوی	به	عنوان	قطبی	برای	مشاغل	با	درآمد	خوب	
و	دانش	بنیان	و	در	عین	حال	محافظت	از	فضاهای	کاری	مقرون	به	صرفه	
است.	این	رشد	فرصت	هایی	را	برای	افزایش	فضای	سبز	شهری	در	امتداد	
جاده	A40،	جاده	کمربندی	شمالی،	جاده	آکسبریج،	نیو	برادوی/مال	و	جاده	

آرگیل	ارائه	می	دهد.

مراکزشهر:

مرکز	متروپولیتن	ایلینگ	مکانی	برای	رشد	قابل	توجه	مسکونی	و	اشتغال	
خواهد	بود،	از	جمله	تأمین	دفاتر،	فروشگاه	ها،	مسکن	و	ایجاد	بهبودهایی	
مانند	امکانات	مراقبت	های	بهداشتی،	فضاهای	باز	سبز	و	کیفیت	هوا.	

تصویر:	مرکز	خرید	برادوی	ایلینگ
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طرح محلی شکل دادن به ایلینگ 

طرحهایشهر/ایلینگ

شمال	ایلینگ	حفظ	و	بهبود	خواهد	یافت،	از	جمله	زیرساخت	های	اجتماعی،	
کاربری	های	اوقات	فراغت	و	فروشگاهی	مرکز	محله	پیتشنگر	لین.	مکان	
صنعتی	استراتژیک	هنگر	لین	گریتوریبه	عنوان	یک	مرکز	صنعتی	مهم	

محلی	به	منظور	کمک	به	افزایش	میزان	صنایع	و	مشاغل	بازطراحی	خواهد	
شد.	

جنوب	ایلینگ	و	ایلینگ	کامن	با	بهبود	زیرساخت	های	اجتماعی	مانند	امکانات	
اجتماعی،	خرید	و	سفر	و	شبکه	های	سبز	حفظ	و	تقویت	خواهد	شد.

محله	های	20	دقیقه	ای	در	ایلینگ	به	اجرا	درمی	آید	و	ساکنان	می	توانند	
نیازهای	روزانه	خود	را	در	فاصله	20	دقیقه	پیاده	روی	از	خانه	های	خود	
برآورده	سازند.	این	مسئله	شامل	مراکز	خرید،	فعالیت	های	اوقات	فراغت،	

دسترسی	به	مدارس،	خدمات	بهداشتی	محلی	مانند	پزشک	عمومی	و	
مکان	های	ایده	آل	برای	کار	است.

حملونقل:

بهبودهایی	درخصوص	حمل	ونقل	انجام	خواهد	شد	مانند؛

بهبود	ارتباطات	سفر	فعال،	به	ویژه	برای	جاده	درایتون	گرین،	جاده	آرگیل،	و	
جاده	کسلبار.

مدیریت	ترافیک	و	زیرساخت	دوچرخه	سواری	برای	تأمین	مسیر	
دوچرخه	سواری	ایمن	و	ممتد	در	امتداد	جاده	آکسبریج	که	هانول	و	اکتون	را	

به	هم	متصل	می	کند.

ارتقای	کریدور	حیات	وحش	در	حاشیه	TFL	و	راه	آهن	ملی	و	بهبود	
فضاهای	عمومی	و	زیرساخت	های	جاده	ای	در	پیتشنگر	لین،	جنوب	ایلینگ	و	

نورثفیلدز	و	اطراف	آن.	

توسعهبایدنقاطقوتموجود
رابافرصتهایتازهترکیب

کند.

درنظرسنجیما
شرکتکنید

اینجاکلیککنیدیاکدQRرااسکننمایید
تانظراتتانرابرایماارسالکنید

تصویر:	دسترسی	به	خط	الیزابت.

https://www.givemyview.com/reg_18_shortsurvey/surveys/6380b600ffbfd841d1ee750a?lang=fa
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همهمشاغلدر
گرینفورد،تولید

تکنولوژیپیشرفته
است.
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طرح محلی شکل دادن به ایلینگ 

طرحهایشهر/گرینفورد

طرحشهرگرینفورد
گرینفورد	یک	منطقه	حومه	شهر	است	که	در	طول	دوره	بین	دو	جنگ	در	
اطراف	یک	شهر	تاریخی	در	جنوب	و	صنعت	کنار	کانال	در	شمال	توسعه	
یافته	است.	این	شهر	از	مراکز	محلی	مختلف	واقع	در	شمال	مرکز	شهر	
گرینفورد	تشکیل	شده	است.	این	مراکز	شامل	محله	و	مراکز	محلی	در	

وست	وی	کراس،	ایستگاه	گرینفورد،	و	سادبری	هیل	می	شوند	که	مجموعه	ای	
از	مراکز	غذایی	و	فروشگاه	ها	را	ایجاد	کرده	اند.	گرینفورد	همچنین	از	
فضاهای	سبز	باکیفیت	مانند	هورسندن	هیل	و	رونور	پارک،	کانال	گرند	
یونیون	و	رودخانه	برنت	بهره	می	برد.	گرینفورد	از	زمین	های	صنعتی	

باارزشی	تشکیل	شده	است.	این	شهر	یک	منطقه	اصلی	اشتغال	بوده	و	طیف	
وسیعی	از	تکنولوژی	های	نوآورانه،	لجستیک،	تولید	و	کسب	وکارهای	غذایی	
را	شامل	می	شود	که	مشاغل	محلی	را	ایجاد	کرده	و	همچنین	موجب	جذب	

کارگران	به	گرینفورد	می	شوند.	این	شهر	دارای	خطوط	حمل	ونقل	به	مرکز	
لندن	و	هیترو	از	طریق	متروی	لندن	و	خدمات	راه	آهن	ملی	است.	

گرینفورد	در	دهه	های	اخیر،	به	ویژه	در	مقایسه	با	ساوت	هال،	ایلینگ	و	اکتون	
سطوح	متوسطی	از	توسعه	و	سرمایه	گذاری	را	شاهد	بوده	است.	گرینفورد	
به	رغم	چالش	هایش،	دارای	پتانسیل	باالیی	برای	پذیرش	سطوح	قابل	توجه	
توسعه	جدید	تلقی	می	شود.	گرینفورد	به	قطب	نوآوری	برای	سرمایه	گذاری	
در	غرب	لندن	تبدیل	خواهد	شد	که	به	جذب	و	تسریع	رشد	تعداد	مشاغل	

تکنولوژی	پیشرفته	کمک	خواهد	کرد.	

آنچهشماازطریقنظرسنجیشکلدهیبهایلینگبهماگفتهاید:

دغدغه	مردم	محلی	گرینفورد	خانه	های	مقرون	به	صرفه،	نحوه	تغییر	
منطقه	شان،	طیف	فروشگاه	ها	و	امکانات	تفریحی	در	منطقه،	کیفیت	

هوا	و	کمبود	فرصت	های	شغلی	محلی	است.	با	این	حال،	از	نظر	مردم	
محلی	حمل	ونقل	عمومی	و	انسجام	اجتماعی	رتبه	باالیی	داشت.

چشماندازیبرایگرینفورد
مشاغلورشد:

توسعه	متوسط	کاربرد	مختلط	به	سمت	مناطقی	با	بهترین	موقعیت	اتصال	
هدایت	خواهد	شد،	درعین	حال	سرمایه	گذاری	از	طریق	دسترسی	بهتر	
حمل	ونقل	عمومی،	و	مسیرهای	سفر	فعال	تر	و	ایمن	تر	و	جذاب	تر	موانع	

حرکت	و	ایمنی	را	برطرف	می	کند،	و	اقدامات	فضای	سبز	شهری	و	ایمنی	
جاده	ها	سفر	را	برای	همه	بهبود	می	بخشد.

فراهم	کردن	فضای	کاری	و	زیرساخت	های	مناسب	و	مقرون	به	صرفه	
برای	راه	اندازی،	رشد	و	شکوفایی	کسب	وکارها	از	طریق	حفاظت	و	توسعه	
مکان	های	اشتغال	بیشتر،	بررسی	فرصت	ها	به	منظور	ارائه	انواع	مختلف	
زمین	ها	جهت	اشتغال	و	حصول	اطمینان	از	برآورده	شدن	نیازهای	مختلف.	

تصویر:کارمند	برومپتون	بایسیکلز.
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طرح محلی شکل دادن به ایلینگ 

طرحهایشهر/گرینفورد

مراکزشهر:

به	منظور	بهبود	کاربری	های	زمین	مانند	کیفیت	فروشگاه	ها،	توسعه	مجدد	
اماکن	برای	کاربری	های	مختلط،	رسیدگی	به	وضعیت	زمین	های	خالی	و	
حفظ	میراث	فرهنگی	مرکز	منطقه	گرینفورد،	و	همچنین	تقویت	امکانات	

اجتماعی	و	تفریحی	با	کیفیت	باال.

مرکز	محله	وست	وی	کراس	همچنان	به	ارائه	طیف	وسیعی	از	گزینه	های	
خرده	فروشی،	غذا	و	نوشیدنی	ادامه	خواهد	داد	و	استفاده	بهینه	از	زمین	

مورد	بررسی	قرار	خواهد	گرفت.	بهبودهایی	درخصوص	قابلیت	اتصال	و	
تابلوهای	راهنما	به	سمت	پارادایز	فیلدز،	هورسندل	هیل	انجام	خواهد	شد.

مرکز	محله	سادبری	هیل	با	ارتقای	میزان	متوسط	توسعه	با	کاربری	های	
مختلط	در	اطراف	ایستگاه،	ارتقای	ویترین	فروشگاه	ها،	فراهم	کردن	انواع	
مختلف	خرده	فروشی،	و	گزینه	های	تجاری	و	تفریحی	بهبود	خواهد	یافت.

مرکز	محلی	ایستگاه	گرینفورد	با	ارتقای	میزان	متوسط	توسعه	با	کاربری	های	
مختلط،	و	فراهم	کردن	انواع	مختلف	کاربری	های	خرده	فروشی،	اوقات	

فراغت،	و	اجتماعی	بهبود	خواهد	یافت.

محله	های	20	دقیقه	ای	در	گرینفورد	به	اجرا	درمی	آید	و	ساکنان	می	توانند	
نیازهای	روزانه	خود	را	در	فاصله	20	دقیقه	پیاده	روی	از	خانه	های	خود	
برآورده	سازند.	این	مسئله	شامل	مراکز	خرید،	فعالیت	های	اوقات	فراغت،	

دسترسی	به	مدارس،	خدمات	بهداشتی	محلی	مانند	پزشک	عمومی	و	
مکان	های	ایده	آل	برای	کار	است.

حملونقل:

بهبودهایی	درخصوص	حمل	ونقل	انجام	خواهد	شد	مانند؛	

بهبود	قابلیت	های	ارتباطی	در	گرینفورد	به	سایر	بخش	های	ایلینگ	و	مناطق	
همسایه	و	فراتر	از	آن	با	استفاده	از	خطوط	اتصال	به	خط	الیزابت	و	خدمات	

راه	آهن.	

بهبود	مسیرها	از	مدارس،	مناطق	مسکونی	و	اشتغال	به	مراکز	شهرها،	
فضاهای	سبز	و	گذرگاه	ها	بر	روی	کانال	گرند	یونیون،	خط	راه	آهن	و	

	.A40

بهبود	مسیرهای	پیاده	روی،	دوچرخه	سواری	و	حمل	ونقل	عمومی	در	امتداد	
	.A40	جنوب	و	شمال	بین	و	گرینفورد	جاده

سرمایه	گذاری	در	زمینه	زیرساخت	های	سفر	فعال	مانند	جای	دوچرخه	و	
بهبود	دسترسی،	امنیت	و	کیفیت	محوطه	سازی	جهت	بخش	های	کم	استفاده	

کانال	گرند	یونیون	به	منظور	تبدیل	کردن	آنها	به	مسیرهایی	جذاب	و	ایمن.	

بهداشتوزیرساختها:

بهداشت	و	زیرساخت	ها	با	سرمایه	گذاری	در	زمینه	تفریحات	و	اوقات	
فراغت	مانند	فضاهای	باز	سبز	و دارایی	های	آبی	مانند	کانال	گرند	یونیون	
بهبود	می	یابد،	بهبود	دسترسی،	مسیریابی	و	نصب	تابلو	برای	این	فضاها	

فرصت	هایی	را	برای	جوامع	فراهم	می	آورد	تا	گرد	هم	بیایند	و	احساس	امنیت	
را	افزایش	می	دهد. 

گرینفورد	با	در	اختیار	داشتن	امکانات	بهداشتی،	اجتماعی،	فرهنگی	و	
امکانات	رفاهی	جدید،	بهبودیافته	یا	جایگزین،	جامعه	ای	نیرومند	و	سالم	

خواهد	بود.	اقداماتی	به	منظور	اطمینان	از	انجام	تعمیرات	در	آینده،	استفاده	
مجدد	و	دوام	طوالنی	مدت	دارایی	های	میراث	فرهنگی	صورت	خواهد	گرفت.

ایجاد	فضای	سبز	شهری	از	طریق	توسعه	های	جدید	و	طرح	های	کاشت،	
کمک	به	مقابله	با	کیفیت	نامناسب	هوا	و	بهبود	نتایج	سالمت	محلی	صورت	

خواهد	گرفت.	

تصویر:	برادوی،	گرینفورد.

درنظرسنجیما
شرکتکنید

اینجاکلیککنیدیاکدQRرااسکننمایید
تانظراتتانرابرایماارسالکنید

https://www.givemyview.com/reg_18_shortsurvey/surveys/6380b600ffbfd841d1ee750a?lang=fa
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طرح محلی شکل دادن به ایلینگ 

طرحهایشهر/هانول

طرحشهرهانول
هانول	صاحب	دارایی	های	تاریخی	فراوان	از	جمله	مرکز	اجتماعی	هانول،	
هرمیتاژ	و	کلیسای	سنت	ماری	است.	مرکز	شهر	طیفی	از	کاربری	های	
غذایی،	خرده	فروشی	و	خدمات	را	از	کسب	وکارهای	مستقل	و	زنجیره	ای	
ارائه	می	دهد.	مسیرهای	خرید	در	خیابان	بوستون	سفلی	و	امکانات	رفاهی	

محلی	و	خرده	فروشی	های	تجاری	در	جاده	بوستون	وجود	دارد.	هانول	
فضاهای	باز	ارزشمندی	مانند	پارک	برنت	الج	و	زمین	تفریحی	چرچفیلد	را	

در	اختیار	دارد.	

توسعه	جدید	باید	با	محوریت	کاربری	مسکونی	صورت	بگیرد	و	به	بهبود	
فرصت	های	سفر	فعال	محلی	مانند	پیاده	روی	و	دوچرخه	سواری	کمک	کند	
تا	محله	های	مسکونی	بتوانند	دسترسی	بهتری	به	مرکز	شهر	هانول،	مراکز	

محلی	آن	و	فضاهای	باز	سبز	داشته	باشند.

آنچهشماازطریقنظرسنجیشکلدهیبهایلینگبهماگفتهاید: 

دغدغه	مردم	محلی	هانول	خانه	های	مقرون	به	صرفه،	نحوه	تغییر	
منطقه	آنها،	کیفیت	هوا	و	طیف	فروشگاه	ها	و	امکانات	تفریحی	در	

شهرشان	است.	با	این	حال،	از	نظر	مردم	محلی	حمل	ونقل	عمومی	و	
انسجام	اجتماعی	رتبه	باالیی	داشت.

چشماندازیبرایهانول
مشاغلورشد:

رشد	بر	بهبود	فضاهای	عمومی	متمرکز	خواهد	بود	و	گزینه	های	تجاری	و	
خرده	فروشی	بیشتری	را	در	مرکز	شهر	ارائه	می	دهد	و	موجب	احیای	خیابان	
اصلی	محلی	از	طریق	توسعه	قابل	توجه	کاربری	های	مختلط	و	با	تمرکز	بر	
میراث	فرهنگی،	و	بازسازی	منجر	به	حفظ	میراث	فرهنگی	در	امتداد	کانال	

گرند	یونیون	و	اطراف	پل	دره	گذر	وارنکلیف	خواهد	شد.	

با	ورود	خط	الیزابت	فرصت	هایی	برای	تأمین	خانه	ها	و	مشاغل	جدید	برای	
ساکنان	ایجاد	خواهد	شد.	استفاده	از	ویژگی	های	موجود	منطقه	به	توسعه	

و	ارتقای	دارایی	های	میراث	فرهنگی	کمک	می	کند	و	در	عین	حال	فضای	
کاری	مقرون	به	صرفه	ای	را	در	شهرک	صنعتی	استراتژیک	ترامپرز	وی	

از	طریق	رویکردی	مبتنی	بر	طرح	جامع	فراهم	می	آورد.

پیشنهادهایی	برای	توسعه	مناطق	مسکونی	در	امتداد	جاده	آکسبریج،	و	
قطب	هایی	در	ایستگاه	هانول	و	بیمارستان	ایلینگ	و	تحویل	مسکن	مقرون	به	
صرفه	مثالً	به	خریداران	تازه	وارد،	افراد	شاغل	و	مسکن	تخصصی	وجود	

دارد.

تصویر:مرکز	شهر	هانول،	جاده	آکسبریج.

تصویر:بهبود	فرصت	های	شغلی.
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طرح محلی شکل دادن به ایلینگ 

طرحهایشهر/هانول

مراکزشهر:

مرکز	ناحیه	هانول	به	عنوان	قطب	خدمات	و	اشتغال	محلی	با	بهبود	و	گسترش	
ارائه	خدمات،	اشتغال،	نوع	فروشگاه	ها،	خانه	ها	و	اجرای	بهبودهای	زیست	

محیطی	حفظ	و	تقویت	خواهد	شد.

در	اطراف	بیمارستان	ایلینگ	و	شهرک	صنعتی	مجاور،	فرصت	هایی	برای	
توسعه	با	کاربری	های	مختلط	وجود	خواهد	داشت.

محله	های	20	دقیقه	ای	در	هانول	به	اجرا	درمی	آید	و	ساکنان	می	توانند	
نیازهای	روزانه	خود	را	در	فاصله	20	دقیقه	پیاده	روی	از	خانه	های	خود	
برآورده	سازند.	این	مسئله	شامل	مراکز	خرید،	فعالیت	های	اوقات	فراغت،	

دسترسی	به	مدارس،	خدمات	بهداشتی	محلی	مانند	پزشک	عمومی	و	
مکان	های	ایده	آل	برای	کار	است.

حملونقل:

بهبودهایی	درخصوص	حمل	ونقل	انجام	خواهد	شد	مانند؛

تقویت	حمل	ونقل	عمومی	و	مسیرهای	سفر	فعال	به	مرکز	شهر	گرینفورد	و	
سرمایه	گذاری	درخصوص	مسیرهای	سفر	فعال	مانند	خیابان	گرینفورد.	

اجرای	مسیر	دوچرخه	سواری	و	پیاده	روی	جدید	از	شهرک	صنعتی	ترامپرز	
وی	به	گرینفورد	و	پریویل	از	طریق	پارک	برنت	ولی	و	فضاهای	قابل	

دسترس	برای	عموم.

افزودن	مسیرهای	جذاب	سبز	و	شبکه	کانال	در	اطراف	و	از	طریق	هانول	به	
شبکه	گسترده	تر	عابر	پیاده	و	تعریض	مسیر	کنارگذر	کانال	گرند	یونیون.	

تصویر: مسیرهای	دوچرخه	سواری	در	امتداد	کانال	گرند	یونیون،	هانول.

توسعهبایدنقاطقوتموجود
رابافرصتهایتازهترکیب

کند.

تصویر:اتصال	به	خط	الیزابت	در	ایستگاه	قطار	هانول.

درنظرسنجیما
شرکتکنید

اینجاکلیککنیدیاکدQRرااسکننمایید
تانظراتتانرابرایماارسالکنید

https://www.givemyview.com/reg_18_shortsurvey/surveys/6380b600ffbfd841d1ee750a?lang=fa
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طرح محلی شکل دادن به ایلینگ 

طرحهایشهر/نورثولت

طرحشهرنورثولت
نورثولت	شهری	متنوع	بوده	و	جمعیتی	چندفرهنگی	را	در	خود	جای	

داده	است،	با	این	حال	کمبود	سرمایه	گذاری	باعث	شده	نورثولت	یکی	از	
محروم	ترین	مناطق	این	ناحیه	باشد.	

نورثولت	عمدتاً	از	امالک	مسکونی	پس	از	جنگ	و	فضاهای	باز	تشکیل	شده	
است	و	محله	های	غرب	شهر	به	مناطقی	از	زمین	های	باز	و	سرسبز	دسترسی	
دارند.	منطقه	حفاظت	شده	سبز	روستای	نورثولت	نیز	در	آنجا	واقع	شده	است	
که	چندین	ساختمان	ثبت	شده	در	فهرست	اماکن	تاریخی	از	جمله	کلیسای	سنت	

ماری	را	در	خود	جای	داده	است.	

ایستگاه	متروی	نورثولت	و	ایستگاه	پارک	نورثولت	)راه	آهن	ملی(	هر	دو	این	
 A40	جنوب	های	محله	حال،	این	با	کنند،	می	متصل	لندن	مرکز	به	را	شهر

میزان	دسترسی	پایینی	به	حمل	ونقل	عمومی	دارند.	کانال	گرند	یونیون	امکان	
استفاده	از	دوچرخه	برای	رفتن	به	بقیه	قسمت	های	ناحیه	را	فراهم	می	آورد،	

اما	به	طور	کلی	مسیرهای	سفر	فعال	نیاز	به	بهسازی	دارند.

اقدامات	رشد	برای	برای	نورثولت	ضروری	است	که	می	تواند	با	الگوبرداری	
از	اصول	"حومه	باغشهر"	انجام	گردد	تا	شهر	بتواند	با	حمایت	خانه	های	

جدید	به	محله	ای	مدرن	و	پایدار	با	اقتصادی	جدید	و	پویا	تبدیل	شود.

تصویر:نورثاال	فیلدز،	نورثولت.
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طرح محلی شکل دادن به ایلینگ 

طرحهایشهر/نورثولت

حملونقل:

بهبودهایی	درخصوص	حمل	ونقل	انجام	خواهد	شد	مانند؛	

بهبود	مسیرهای	پیاده	روی	و	دوچرخه	سواری	به	مراکز	حمل	ونقل	عمومی	
موجود	مانند	ایستگاه	زیرزمینی	نورثولت،	خطوط	اتصال	بین	مناطق	مختلف	

در	نورثولت	و	اتصال	به	نزدیک	ترین	ایستگاه	خط	الیزابت.	

افزودن	اقداماتی	برای	پیوند	دادن	شهر	و	مراکز	محله	به	فضاهای	باز	سبز	
مجاور.	بهبود	دسترسی،	مسیریابی	و	نصب	تابلو	به	سمت	فضاهای	باز	سبز	

نزدیک	به	مرکز	شهر	نورثولت.	

بهداشتوزیرساختها:

بهبودهایی	در	مسیرهای	سبز	موجود	انجام	خواهد	شد	تا	یک	"کمربند	سبز"	
مسیرهای	عابر	پیاده	و	دوچرخه	ایجاد	شود	و	مسیر	کنارگذر	مجاور	کانال	

گرند	یونیون	به	مسیر	پرطرفدارتری	برای	مردم	محلی	تبدیل	گردد.	اقداماتی	
برای	حفظ	تنوع	زیستی	محلی،	کاهش	سیالب	های	طوفانی	و	بهبود	کیفیت	هوا	

و	ایجاد	فضاهای	اجتماعی	انجام	خواهد	شد.	

مدالر	فارم،	ییدینگ	لین،	راسکورس،	گرنج	کورت،	ویلو	تری	و	اسلیپ	
مانور	به	واسطه	فرصت	هایی	برای	فضاهای	عمومی	باکیفیت	باال،	بهبود	

دسترسی	و	فراهم	شدن	زیرساخت	ها	بهبود	خواهند	یافت.

مراکزشهر:

مرکز	شهر	فعلی	نورثولت	با	توسعه	جدید	با	کمک	کاربری	های	مختلط	از	
جمله	مسکن،	خرده	فروشی،	خدمات	و	یک	مرکز	اتوبوس	جدید	به	عنوان	

بخشی	از	طرح	جامع	جدید	حفظ	شده	و	ارتقا	خواهد	یافت	که	از	جمله	اهداف	
دیگر	آن	بهبود	ارائه	امکانات	اجتماعی	و	اوقات	فراغت	خواهد	بود.	

یک	مرکز	جدید	در	محله	وایت	هارت	ایجاد	خواهد	شد	تا	مکمل	مرکز	شهر	
نورثولت	باشد	و	با	ایجاد	توسعه	و	بهبود	پیوند	بین	دو	منطقه	در	دو	طرف	

دوربرگردان،	به	بازسازی	کل	منطقه	کمک	کند.	این	مرکز	جدید	ایستگاه	های	
حمل	ونقل	عمومی	بهتر،	فروشگاه	ها،	خدمات	و	اشتغال	بیشتر	در	منطقه،	
امکانات	اجتماعی	و	تفریحی	بیشتر	و	بهبود	قلمروی	عمومی	را	فراهم	

می	سازد.

محله	های	20	دقیقه	ای	در	نورثولت	به	اجرا	درمی	آید	و	ساکنان	می	توانند	
نیازهای	روزانه	خود	را	در	فاصله	20	دقیقه	پیاده	روی	از	خانه	های	خود	
برآورده	سازند.	این	مسئله	شامل	مراکز	خرید،	فعالیت	های	اوقات	فراغت،	

دسترسی	به	مدارس،	خدمات	بهداشتی	محلی	مانند	پزشک	عمومی	و	
مکان	های	ایده	آل	برای	کار	است.

آنچهشماازطریقنظرسنجیشکلدهیبهایلینگبهماگفتهاید: 

دغدغه	مردم	محلی	هانول	خانه	های	مقرون	به	صرفه،	نحوه	تغییر	
منطقه	آنها،	طیف	فروشگاه	ها	و	امکانات	تفریحی	و	احساس	امنیت	در	
شهرشان	است.	با	این	حال،	از	نظر	مردم	محلی	حمل	ونقل	عمومی	و	

انسجام	اجتماعی	رتبه	باالیی	داشت.

چشماندازیبراینورثولت
مشاغلورشد:

رشد	از	فراهم	شدن	فرصت	های	شغلی	بهتر،	سبک	زندگی	سالم	تر	و	محیط	
محلی	با	کیفیت	بهتر	حمایت	می	کند.	وضعیت	اتصال	به	مناطق	مسکونی	
اطراف	و	فضاهای	سبز	و	فعالیت	تجاری	در	امتداد	جاده	چرچ	و	جاده	

ماندویل	بهبود	خواهد	یافت.	

سرمایه	گذاری	در	این	حوزه	ها	به	منظور	حمایت	از	رسیدگی	به	مسئله	
بهداشت	از	طریق	زیرساخت	های	اجتماعی	جدید	و	دسترسی	به	خدمات	انجام	

خواهد	شد.	

توسعه	کاربری	های	صنعتی	و	تجاری،	اتکا	به	بنیان	صنعتی	نیرومند	
نورثولت	)با	وجود	تخصص	در	زمینه	تولید،	عمده	فروشی،	حمل	ونقل	و	
ذخیره	سازی(	و	مسیر	اتصال	خوب	به	A40	باعث	ایجاد	مشاغل	جدید	

می	شود.	این	مسئله	از	راه	اندازی	کسب	وکارهای	فعلی	و	جدید	و	فضاهای	
مناسب	و	مقرون	به	صرفه	حمایت	کرده	و	روابط	آن	را	با	گرینفورد	و	

پریویل	تقویت	می	کند. درنظرسنجیما
شرکتکنید

اینجاکلیککنیدیاکدQRرااسکننمایید
تانظراتتانرابرایماارسالکنید

https://www.givemyview.com/reg_18_shortsurvey/surveys/6380b600ffbfd841d1ee750a?lang=fa
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طرح محلی شکل دادن به ایلینگ 

طرحهایشهر/پریویل

طرحشهرپریویل
پریویل	در	شمال	ناحیه	واقع	شده	است،	در	نیمه	اول	قرن	بیستم	توسعه	یافت	
و	تولید	صنعتی	محرک	اصلی	سرمایه	گذاری	در	زمینه	مسکن	بین	دو	جنگ	
بود	و	وسترن	اونیو	پریویل	را	به	لندن	متصل	می	کند.	امروزه	پریویل	هویت	
حومه	شهر	را	به	خود	گرفته	است.	این	شهر	در	طول	چندین	دهه	شاهد	توسعه	
به	میزان	متوسط	بوده	است	و	از	فضاهای	سبز	متعددی	مانند	پارک	پریویل،	

تاالب	های	پریویل	و	کانال	گرند	یونیون	برخوردار	است.

پریویل	دارای	دارایی	های	ارزشمند	اجتماعی	و	اوقات	فراغت	مانند	پریویل	
هایو	و	مرکز	اجتماعی	پریویل	است.	مراکز	خرید	در	جاده	بیلتون	و	مدوی	
پارید	وجود	دارد	که	غذا	و	گزینه	های	خرید	محدودی	را	ارائه	می	دهند	و	

مردم	محلی	اغلب	برای	خرید	به	مکان	های	دیگر	در	منطقه	مانند	گرینفورد	
برادوی	سفر	می	کنند.

امروزه	پریویل	دارای	تراکم	فراوان	زمین	های	صنعتی	باارزش	است	که	
اشتغال	عمده	ای	را	برای	منطقه	فراهم	می	کند	و	فرصتی	برای	تشدید	فعالیت	
در	زمین	های	صنعتی	و	در	نتیجه	ایجاد	طیف	وسیعی	از	مشاغل	جدید	وجود	

دارد.

بسیاری	از	مردم	محلی	از	ایستگاه	مترو	برای	رفتن	به	مرکز	لندن	استفاده	
می	کنند؛	پریویل	به	دلیل	وجود	جاده	A40	و	فعالیت	های	صنعتی	دچار	

مشکالت	ترافیکی	بوده	و	شبکه	های	جاده	ای	آن	نامنسجم	است.

دغدغه	مردم	محلی	پریول	خانه	های	مقرون	به	صرفه،	نحوه	تغییر	منطقه	
آنها،	مسیرهای	پیاده	روی	و	دوچرخه	سواری	و	فرصت	های	شغلی	است.	با	
این	حال،	از	نظر	مردم	محلی	حمل	ونقل	عمومی	و	انسجام	اجتماعی	رتبه	

باالیی	داشت.

آنچهشماازطریقنظرسنجیشکلدهیبهایلینگبهماگفتهاید: 

دغدغه	مردم	محلی	پریول	خانه	های	مقرون	به	صرفه،	نحوه	تغییر	
منطقه	آنها،	احساس	امنیت،	مسیرهای	پیاده	روی	و	دوچرخه	سواری	و	
فرصت	های	شغلی	است.	با	این	حال،	از	نظر	مردم	محلی	حمل	ونقل	

عمومی	و	انسجام	اجتماعی	رتبه	باالیی	داشت.

چشماندازیبرایپریویل
مشاغلورشد:

رشد	باعث	ایجاد	تنوع	بیشتری	در	گزینه	های	خرده	فروشی،	مسکونی،	
اجتماعی	و	اوقات	فراغت	شهر	خواهد	شد	و	امکان	دسترسی	بهتر	به	

فضاهای	باز	سبز،	بهبود	چشم	اندازهای	خیابان	ها	و	فرصت	هایی	را	برای	
مقابله	با	کیفیت	نامناسب	هوا	و	اثرات	زیست	محیطی	ناشی	از	فعالیت	های	

صنعتی	فراهم	می	کند.	

تصویر:	ساختمان	هوور	به	یک	ابرفروشگاه	تسکو	تغییر	کاربری	داده	است.
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طرح محلی شکل دادن به ایلینگ 

طرحهایشهر/پریویل

هویت	اقتصادی	شهر	به	عنوان	قطب	صنعتی	با	پیوستگی	مناسب	به	
منظور	بهبود	ارتباطات	با	شهرهای	همسایه	ایجاد	می	شود	و	طیف	مناسبی	

از	فرصت	های	شغلی	و	فضاهای	کاری	مقرون	به	صرفه	را	برای	
کسب	وکارهای	کوچک	فعلی	و	جدید	فراهم	می	سازد.

حملونقل:

بهبودهایی	درخصوص	حمل	ونقل	انجام	خواهد	شد	مانند؛

مقابله	با	مشکالت	ناشی	از	جاده	A40	و	حفاظت	از	پیاده	روی	و	
دوچرخه	سواری	در	اطراف	شهرک	های	صنعتی.

بهبود	حمل	ونقل	عمومی،	گذرگاه	های	جاده	ای	و	ایجاد	و	بهبود	مسیرهای	سفر	
فعال	مانند	کریدوری	از	پارک	پریویل	در	غرب	به	مرکز	شهر	گرینفورد،	

در	جنوب	به	شهرک	صنعتی	ترامپرز	لین	در	هانول	و	در	امتداد	کانال	گرند	
	.A40	جاده	و	یونیون

مدیریت	ترافیک	در	جاده	های	دارای	ترافیک	صنعتی	به	منظور	اولویت	دادن	
به	دوچرخه	سواری	و	پیاده	روی	اعمال	خواهد	شد.	

مراکزشهر:

مرکز	محله	فعلی	در	پریویل	)جاده	بیلتون(	و	مرکز	محلی	در	مدوی	پارید	به	
منظور	رفع	نیازهای	روزمره	مردم	محلی	بهبود	می	یابد،	حمل	ونقل	عمومی	

بهتر	شده	و	دامنه	خدمات	در	دسترس	گسترش	پیدا	می	کند.

یک	مرکز	محلی	جدید	در	هورسندن	لین	ساوت	برای	پاسخگویی	به	نیازهای	
مردم	محلی	و	بهبود	کیفیت	قلمروی	عمومی	و	مسیرهای	سفر	فعال	ایجاد	

خواهد	شد.

محله	های	20	دقیقه	ای	در	پریویل	به	اجرا	درمی	آید	و	ساکنان	می	توانند	
نیازهای	روزانه	خود	را	در	فاصله	20	دقیقه	پیاده	روی	از	خانه	های	خود	
برآورده	سازند.	این	مسئله	شامل	مراکز	خرید،	فعالیت	های	اوقات	فراغت،	

دسترسی	به	مدارس،	خدمات	بهداشتی	محلی	مانند	پزشک	عمومی	و	
مکان	های	ایده	آل	برای	کار	است.	

تصویر:	قطب	صنعتی	پریویل.

نیازوفرصتیبرایبهبودمسیرهای
سفرفعالبهفضاهایبازسبزمجاور

وجوددارد.

درنظرسنجیما
شرکتکنید

اینجاکلیککنیدیاکدQRرااسکننمایید
تانظراتتانرابرایماارسالکنید

https://www.givemyview.com/reg_18_shortsurvey/surveys/6380b600ffbfd841d1ee750a?lang=fa
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طرح محلی شکل دادن به ایلینگ 

طرحهایشهر/ساوتهال

بهبوددامنهخردهفروشیوسایر
خدماتدرطولروزوشببسیار

مهماست.

طرحشهرساوتهال
ساوت	هال	یکی	از	متنوع	ترین	مناطق	در	بریتانیا	بوده	و	%86	جمعیت	
ساوت	هال	را	غیر	سفیدپوستان	تشکیل	می	دهند.	ساوت	هال	از	دو	مرکز	

اصلی	تشکیل	شده	است،	اولی	مرکز	شهر	ساوت	هال	است	که	طیف	وسیعی	
از	فروشگاه	های	مواد	غذایی،	خرده	فروشی	و	مد	را	ارائه	می	دهد،	و	دومی	
مرکز	محله	کینگ	استریت	است	که	عمدتاً	کاالهای	سهل	الوصول	را	ارائه	

می	نماید.

منطقه	صنعتی	ساوت	هال	نزدیک	به	400	کسب	وکار	دارد	که	4،000 
شغل	ایجاد	می	کنند.	کسب	وکارها	به	صورت	خوشه	ای	در	مرکز	صنعتی	
استراتژیک	بزرگ	غرب	واقع	شده	اند	و	چندین	خوشه	کوچک	تر	از	جمله	
شهرک	های	صنعتی	تجارت	بین	المللی،	فدرستون،	و	بریج	رود	نیز	وجود	

دارد.	

آنچهشماازطریقنظرسنجیشکلدهیبهایلینگبهماگفتهاید: 

دغدغه	مردم	محلی	خانه	های	مقرون	به	صرفه،	احساس	امنیت،	
مسیرهای	پیاده	روی	و	دوچرخه	سواری،	کیفیت	هوا،	تمیزی	و	ایمنی	

پارک	ها	و	فضاهای	باز	و	کمبود	فرصت	های	شغلی	خوب	است.	با	این	
حال،	از	نظر	مردم	محلی	حمل	ونقل	عمومی	و	انسجام	اجتماعی	رتبه	

باالیی	داشت.	

چشماندازیبرایساوتهال
ساوت	هال	در	حال	پشت	سر	گذاشتن	توسعه	و	سرمایه	گذاری	تحول	آفرین	و	
سریع	است.	ساوت	هال	نقشی	کلیدی	را	به	عنوان	مقصدی	واجد	اهمیت	ملی	

ایفا	می	کند،	و	

نگرانی	های	محلی	در	مورد	مقیاس	و	سرعت	توسعه	اخیر	وجود	دارد.	طرح	
محلی	نقشی	کلیدی	در	حصول	اطمینان	از	انجام	هرگونه	توسعه	آتی	با	تمرکز	

بر	اشتغال	و	در	مقیاس	متوسط	تر	ایفا	خواهد	کرد.	

مشاغلورشد:

رشد	تازه	فرصتی	برای	مقابله	با	محرومیت،	دستمزد	اندک	و	بهداشت	
نامناسب	فراهم	می	کند.	سرمایه	گذاری	باعث	می	شود	فرصت	های	شغلی،	
خانه	های	مقرون	به	صرفه	از	جمله	مسکن	های	جدید	طراحی	شده	برای	
تسهیل	زندگی	بینانسلی	و	رفع	نیازهای	مسکن	خاص،	حمایت	از	سبک	

زندگی	سالم	تر،	خیابان	های	سرسبزتر	و	دستیابی	به	محیط	محلی	با	کیفیت	
بهتر	فراهم	گردد.

رشد	بر	محورهای	زیر	متمرکز	خواهد	بود:	ایستگاه	ساوت	هال،	غرب	
ساوت	هال	)محله	ساوت	هال	گرین(	و	شرق	ساوت	هال	)مرکز	تجاری	

میدل	سکس	و	مرکز	هانی	مانستر(	از	طریق	طرح	های	کاربری	های	مختلط،	
فضاهای	سبز	و	عمومی	بیشتر	و	بهبود	اتصال	به	سایر	قسمت	های	شهر.

پایگاه	صنعتی	ساوت	هال	)با	تخصص	در	زمینه	عمده	فروشی،	انبارداری،	
لجستیک	و	حمل	ونقل(	با	تنوع	بیشتر	فضاهای	شغلی،	فضاهای	کاری	

مقرون	به	صرفه	بیشتر	و	مدیریت	شده	برای	مشاغل	کوچک	و	متوسط	و	در	
صورت	لزوم،	تشدید	استفاده	ترکیبی	از	مسکن	جدید	محافظت،	پشتیبانی	و	

تقویت	خواهد	شد.

تصویر: جاده	ساوت،	ساوت	هال.
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طرح محلی شکل دادن به ایلینگ 

طرحهایشهر/ساوتهال

قطب	مهارت	های	سبز	کالج	غرب	لندن	به	ایجاد	مشاغل	سبز	کمک	خواهد	
کرد	و	طرح	اقتصادی	فراگیر	برای	پاسخگویی	به	شرایط	فقر	و	محرومیت	
ایجاد	خواهد	شد.	درخصوص	فرصت	ایجاد	یک	استودیوی	فیلمسازی	در	

ساوت	هال	با	ذینفعان	گفتگو	خواهد	شد.

ما	اطمینان	حاصل	خواهیم	کرد	که	توسعه	جدید	با	عالی	ترین	استانداردهای	
طراحی	مطابقت	داشته	باشد	و	به	ویژگی	های	محلی	به	شکلی	مثبت	پاسخ	

دهد.	ما	اقداماتی	را	برای	اطمینان	از	انجام	تعمیرات	در	آینده،	استفاده	مجدد	
و	دوام	طوالنی	مدت	دارایی	های	میراث	فرهنگی	از	جمله	منطقه	حفاظت	شده	
سبز	نوروود	و	نوروود	هال	انجام	خواهیم	داد	و	بهبودهایی	را	در	قلمروی	
عمومی	و	محیط	زیست	در	امتداد	کانال	گرند	یونیون	اعمال	خواهیم	کرد.

مسکن	واقعاً	مقرون	به	صرفه	بیشتری	به	ویژه	در	بخش	های	نوروود	گرین،	
ساوت	هال	برادوی	و	ساوت	هال	گرین	تحویل	داده	خواهد	شد.	توسعه	مجدد	

عمارت	گلف	لینکس	و	عمارت	هوالک	در	آینده	ایجاد	زیرساخت	های	
اجتماعی	تازه	و	فروشگاه	های	کاالهای	سهل	الوصول	را	تشویق	خواهد	کرد.

درنظرسنجیماتصویر:	کینگ	استریت،	ساوت	هال.
شرکتکنید

اینجاکلیککنیدیاکدQRرااسکننمایید
تانظراتتانرابرایماارسالکنید
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طرحمحلی شکلدادنبهایلینگ

طرحهایشهر/ساوتهال

مراکزشهر:

مرکز	شهر	ساوت	هال	برای	ارائه	طیف	بهتری	از	کاربری	های	خرده	فروشی،	
تجاری،	اوقات	فراغت	و	اجتماعی	ارتقا	خواهد	یافت.	پیشنهادهایی	برای	
بهبود	فضاهای	عمومی	اطراف	ایستگاه	و	اتصال	بهتر	به	مراکز	توسعه	و	
شهرهای	همسایه	و	همچنین	پشتیبانی	از	خدمات	در	خارج	از	ساعات	کاری	

ارائه	خواهد	گردید.

مرکز	محله	کینگ	استریت	)غرب	ساوت	هال(	مکمل	مرکز	شهر	ساوت	هال	
بوده	و	بهبودهای	بیشتری	را	از	طریق	فروشگاه	های	بیشتر،	کاربری	های	

جدید،	خدمات،	کاربری	های	اشتغال،	فضاهای	عمومی	و	مسیرهای	عابر	پیاده	
محقق	می	سازد.

در	طول	دوره	طرح،	توسعه	محله	ساوت	هال	گرین	از	طریق	بهبود	حمل	ونقل	
عمومی	و	سفرهای	فعال،	فضاهای	عمومی،	فضاهای	سبز	و	باز	ادامه	

خواهد	یافت.	بهبود	زیرساخت	های	جمعی	و	اجتماعی	شامل	ایجاد	یک	مدرسه	
ابتدایی	جدید،	ساختمان	های	محلی،	یک	مرکز	بهداشتی	و	فراهم	کردن	مسکن	
واقعاً	مقرون	به	صرفه	و	انواع	دیگر	خانه	ها	برای	رفع	نیازهای	محلی	خواهد	

بود.

مرکز	هانی	مانستر	و	مرکز	تجاری	میدل	سکس	سابق	توسعه	مسکن	و	اشتغال	
با	کاربری	های	مختلط	را	در	طیف	وسیعی	از	ابعاد	واحدها	ارائه	خواهد	نمود	
تا	موجب	برآورده	کردن	بیشتر	نیازهای	محلی	از	جمله	مشاغل	کوچک	و	
متوسط،	خرده	فروشی	کاالهای	سهل	الوصول،	کاربری	اوقات	فراغت	در	

کنار	کانال	و	کاربری	اجتماعی	گردد.	ساختمان	رادیو	سانرایز	حفظ	شده	و	
بازسازی	خواهد	شد.

بهبودهایی	در	فضاهای	عمومی	و	تابلوهای	راهنما	به	منظور	تقویت	روابط	
بین	دورمرز	ولز،	لیدی	مارگارت	و	مرکز	شهر	گرینفورد	انجام	خواهد	شد.

محله	های	20	دقیقه	ای	در	ساوت	هال	به	اجرا	درمی	آید	و	ساکنان	می	توانند	
نیازهای	روزانه	خود	را	در	فاصله	20	دقیقه	پیاده	روی	از	خانه	های	خود	
برآورده	سازند.	این	مسئله	شامل	مراکز	خرید،	فعالیت	های	اوقات	فراغت،	

دسترسی	به	مدارس،	خدمات	بهداشتی	محلی	مانند	پزشک	عمومی	و	
مکان	های	ایده	آل	برای	کار	است.

حملونقل: 
بهبودهایی	درخصوص	حمل	ونقل	انجام	خواهد	شد	مانند؛

مسیرهای	دوچرخه	سواری	بهتر	و	ایمن	تر	مانند	کریدوری	که	از	خیابان	
لیدی	مارگارت	به	کانال	گرند	یونیون	می	رسد	و	در	امتداد	جاده	آکسبریج	
ادامه	می	یابد.	ما	همچنین	با	ذینفعان	در	زمینه	ایجاد	شبکه	های	سفر	فعال	با	

کیفیت	باال	و	بهبود	ارتباطات	24	ساعته	حمل	ونقل	عمومی	به	فرودگاه	هیترو	
همکاری	خواهیم	کرد.

فراهم	کردن	مسیری	برای	خدمات	رسانی	به	حمل	ونقل	عمومی	و	سفر	فعال	به	
منظور	برقراری	اتصال	بین	عمارت	هوالک	و	جاده	مریک.	بهبود	اقدامات	
فعال	سفر،	مسیرهای	کنارگذر	کانال	و	افزایش	فضاهای	عمومی	بین	جاده	

مریک	و	کانال	گرند	یونیون.

بهداشتوزیرساختها:

بهبودهایی	درخصوص	بهداشت	و	زیرساخت	ها	انجام	خواهد	شد	مانند:

ایجاد	فضای	باز	سبز	بیشتر	در	بخش	های	غرب	و	جنوب	ساوت	هال	با	کاشت	
درخت	و	یافتن	راه	هایی	برای	افزایش	ایمنی.

بهبود	دسترسی	عابر	پیاده	و	دوچرخه	سواری	و	تابلوهای	راهنما	به	برنت	
ولی	و	کانال	گرند	یونیون.

بهبود	دسترسی	به	امکانات	مراقبت	های	بهداشتی	اولیه	در	مراکز	پزشکی	
جوبیلی	گاردنز	و	جاده	لیدی	مارگارت	و	شناسایی	فرصت	هایی	برای	تأمین	
فضا	جهت	مراکز	بهداشتی	و	سایر	خدمات	در	توسعه	های	جدید،	و	همچنین	

پروژه	های	مقاوم	سازی	در	جنوب	شرق	ساوت	هال.

اذعان	به	اینکه	ساکنان	ما	برای	زیرساخت	های	اجتماعی	ارزش	قائل	هستند	
و	لذا	بهبود	بخشیدن	و	نوسازی	امکانات	اجتماعی	موجود	و	شناسایی	

فرصت	هایی	برای	زیرساخت	های	اجتماعی	تازه.
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درنظرسنجیکوتاهماشرکتکنید!
ما	لینک	نظرسنجی	کوتاهی	را	در	انتهای	هر	طرح	شهر	

گنجانده	ایم،	اما	اگر	آن	را	پیدا	نکردید،	نگران	نباشید!	

 اینجاکلیککنید یا
 کد	QR	را	اسکن	نمایید	تا	کل

 سند	را	به	همراه	سیاست	ها	مشاهده
کنید.

ما	را	در	تمام	کانال	های	شبکه	های	اجتماعی	دنبال	کرده	
و	از	وب	سایت	ما	بازدید	کنید	تا	درباره	مشاوره	مقررات	

18	شورای	ایلینگ	اطالعات	بیشتری	کسب	نمایید.

http://www.ealing.gov.uk/newlocalplan
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