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Quy hoạch cộng đồng là một cơ hội để người dân trong khu chia sẻ những trải
nghiệm và thông tin chuyên sâu nhằm định hình nên tương lai của thành phố chúng
ta — đảm bảo các cộng đồng đều khỏe mạnh và đáng sống trong hành trình tăng
trưởng và chuyển mình của Burien. Ambaum Blvd SW và Bouldvard Park cần những
gì để trở thành các khu dân cư tuyệt vời luôn chào đón và hỗ trợ tất cả mọi người,
bao gồm các gia đình, thanh thiếu niên và doanh nghiệp? Hãy giúp chúng tôi tìm ra
câu trả lời để có thể xác định nhu cầu của cộng đồng và chiến lược hành động, đề
xuất thay đổi cho luật phân vùng – đây là luật quy định cách phát triển bất động
sản tư nhân – và tạo ra tầm nhìn chung cho mỗi khu dân cư.

Quy Hoạch Cộng Đồng cho Ambaum và Boulevard Park

Hành Lang Ambaum Blvd SW

Tuyến RapidRide H Line sẽ trao
cho người dân sinh sống và làm
việc dọc Ambaum Blvd SW các
lựa chọn về phương tiện đi lại. 

Boulevard Park

Boulevard Park là nơi quy tụ một
khu trung tâm kinh doanh và các
khu dân cư.

Điều gì tạo nên sự đặc biệt và nét độc đáo ở các khu dân cư của chúng ta
hiện nay?
Tất cả mọi người trải nghiệm các khu dân cư này ra sao, bao gồm người da
màu và người có thu nhập thấp vốn thường bị gạt sang bên lề trong các cuộc
thảo luận của chính quyền? 
Các khu dân cư và hệ thống giao thông của chúng ta cần gì để trở nên an
toàn và đảm bảo sức khỏe cho tất cả mọi người, bao gồm người đi bộ, đi xe
đạp, xe lăn và đi xe buýt?
Các doanh nghiệp và tổ chức của chúng ta cần gì?
Chúng ta cần xây dựng hoặc duy trì các loại hình nhà ở và cơ sở lưu trú nào?
Luật địa phương có thể làm gì để tạo nên các công trình phát triển và những
tòa nhà mới trợ giúp cho nền kinh tế địa phương và đáp ứng nhu cầu của
cộng đồng chúng ta, ngay cả trong bối cảnh cộng đồng tăng trưởng?

Từ nay đến giữa năm 2022, Thành Phố Burien sẽ hỏi ý kiến người dân ở cả
hai khu dân cư này: 

Hãy cùng chúng tôi xây dựng tầm nhìn chung cho các khu dân cư này. Để tham
gia hoặc nhận thông tin cập nhật, xin gởi email về planning@burienwa.gov hoặc
truy cập burienwa.gov/AmbaumBoulevardPark. 

Đây là một khu vực đang tăng trưởng. Thành Phố Burien thừa
nhận có tồn tại sức ép giữa công trình phát triển mới và việc
di dời những cư dân, doanh nghiệp hiện hữu. Khi lên kế
hoạch cho tương lai của các khu dân cư này, chúng tôi sẽ
thảo luận cách thức để giúp các doanh nghiệp và cư dân hiện
tại được thành công và tiếp tục ở lại nơi đây.  


