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Chúng tôi đang quy hoạch cho tương
lai của Braybrook

Chúng tôi đang phối hợp với Hội đồng Thành phố Maribyrnong (Maribyrnong City
Council) (gọi tắt là Hội đồng Thành phố) để lập quy hoạch cho các dịch vụ mới, công
viên, cơ sở hạ tầng, và nhà cửa cần thiết cho Braybrook đang phát triển. Đó gọi là
Khuôn khổ Thiết kế Đô thị (Urban Design Framework) Braybrook hay Braybrook UDF.
Braybrook đang biến chuyển

Hướng tới Khuôn khổ Thiết kế Đô
thị Braybrook (Towards a Braybrook
Urban Design Framework)

Braybrook đang phát triển và biến chuyển do có các
công việc mới được mang đến cho vùng miền Tây đô
thị và các cư dân mới được thu hút tới khu vực này do
giá cả phải chăng và khoảng cách gần với Sunshine và
trung tâm thành phố. Sự thay đổi đã trở nên rõ rệt trên
các đường phố Braybrook, khi các ngôi nhà cũ được
thay thế và cơ sở hạ tầng mới được xây cất.

Chúng tôi đã làm việc với Hội đồng Thành phố để soạn
thảo tài liệu gọi là Hướng tới Khuôn khổ Thiết kế Đô
thị Braybrook (Towards a Braybrook Urban Design
Framework) để tìm hiểu các ý tưởng ban đầu cho một
Braybrook đang phát triển. Các ý tưởng này bao gồm
việc làm thế nào để Chính phủ Tiểu bang có thể cải tạo
nhà xã hội và nhà tư nhân cũ kỹ, không còn phù hợp,
đồng thời phối hợp với hội đồng thành phố để cung cấp
cho địa phương không gian thông thoáng, các tiện nghi
cộng đồng và kết nối giao thông tốt hơn.

Braybrook nằm ở vị trí rất tốt để hỗ trợ sự phát triển
dân số của Melbourne, gần Sunshine, Footscray và
Trung tâm Mua sắm Highpoint, và chỉ cách khu trung
tâm thương mại Melbourne (CBD) 9km.
Việc đầu tư quan trọng vào cơ sở hạ tầng của tiểu
bang đang làm thay đổi miền tây và sẽ giúp cho việc đi
lại thuận tiện hơn từ Braybrook, bao gồm cả Đường nối
Xe lửa với Sân bay Melbourne, Đường Tàu điện ngầm
và Đường hầm West Gate.

Cuốn sách nhỏ này giải thích sáu ý tưởng chính
trong Hướng tới Khuôn khổ Thiết kế Đô thị Braybrook
(Towards a Braybrook Urban Design Framework) để
quý vị có thể thấy quy hoạch ban đầu của chúng tôi và
đóng góp ý kiến.

Homes Victoria (Cơ quan Quản lý Nhà ở Victoria) là
tổ chức chính phủ mới, được lập ra để quản lý, đổi
mới và mở rộng khu nhà xã hội và giá cả phải chăng
ở Victoria. Homes Victoria sẽ tiếp tục kiến thiết lại khu
nhà chính phủ đã cũ kỹ ở Braybrook, theo đúng viễn
cảnh được trình bày trong quy hoạch này.

Ai đang lãnh đạo việc quy hoạch cho
Braybrook?
Cơ quan Quy hoạch Victoria đang lãnh đạo việc quy
hoạch Braybrook với sự giúp đỡ của Hội đồng Thành
phố Maribyrnong (Maribyrnong City Council), Homes
Victoria và Bộ Giao thông.

Giúp chúng tôi quy hoạch cho một
Braybrook đang phát triển

Cơ quan Quy hoạch Victoria là cơ quan chuyên môn
của Chính phủ Victoria làm quy hoạch phát triển đô thị
ở các khu vực được chỉ định trên khắp Victoria.

Chúng tôi đang tìm hiểu các ý tưởng mới để thay đổi
các nguyên tắc quy hoạch ở Braybrook nhằm khuyến
khích cuộc sống ở chung cư, cải tạo nhà xã hội và nhà
tư nhân và đầu tư cơ sở hạ tầng công cộng.

Homes Victoria đã được thành lập để hỗ trợ cư dân
Victoria đang gặp khó khăn trong việc tìm nhà ở ổn
định, có giá cả phải chăng. Homes Victoria chịu trách
nhiệm quản lý các khu nhà hiện đang cung cấp chỗ ở
cho hơn 116.000 cư dân Victoria.

Các thay đổi này có thể thấy Braybrook dần dần tăng
trưởng từ 4.000 ngôi nhà lên đến 10.000 ngôi nhà
và đáp ứng sự gia tăng dân số sinh sống tại đây từ
khoảng 10.000 lên đến khoảng 22.000 người đến năm
2051.

Bộ Giao thông lập quy hoạch, xây dựng, và kiểm soát
hệ thống giao thông của Victoria. Bộ chịu trách nhiệm
quy hoạch khu Giao thông Sunshine và Đường nối Xe
lửa với Sân bay Melbourne.

Nếu không có các nguyên tắc quy hoạch mới này,
Braybrook vẫn chỉ được dự báo tăng thêm hơn 2.000
ngôi nhà trong 30 năm tới. Nếu quy hoạch tốt bây giờ,
chúng ta có thể cung cấp thêm nhà ở và lựa chọn tốt
hơn cho nhiều người hơn và đảm bảo có được các tiện
nghi cộng đồng, không gian mở, và kết nối giao thông
tốt hơn.
Sau khi được phê duyệt, UDF sẽ đi vào Chương trình
Quy hoạch Maribyrnong và đưa ra các quy định cho
việc phát triển Braybrook sau này. UDF sẽ kèm theo
các quy định kiểm soát mới đòi hỏi nhà xây dựng phải
trả phần chi phí công bằng cho cơ sở hạ tầng cần thiết
của Braybrook.
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Các thử thách & cơ hội cho một
Braybrook đang phát triển
Braybrook đang biến chuyển. Biến chuyển này mang
lại những thử thách và cơ hội cho việc tạo dựng các
địa điểm hấp dẫn, chất lượng thiết kế và cơ sở hạ tầng
cộng đồng. Chúng tôi biết rằng nếu chúng ta quy hoạch
tốt bây giờ chúng ta có thể đạt được những kết quả tốt
hơn sau này.
Một số thử thách và cơ hội này là:
• Đảm bảo các toà nhà mới, cao hơn được thiết kế
phù hợp với bản sắc mong muốn của khu vực lân
cận trong tương lai đồng thời kiểm soát các ảnh
hưởng đối với hàng xóm láng giềng
• Hỗ trợ các phương tiện xã hội và cộng đồng cho
cộng đồng đang phát triển
• Kiểm soát sự phát triển này theo cách có thể bảo vệ
môi trường
• Cung cấp không gian mở được thiết kế hấp dẫn cho
cộng đồng đang phát triển
• Cung cấp cơ sở hạ tầng phù hợp để cộng đồng
đang phát triển có thể dễ dàng đi lại ở Braybrook và
xung quanh Braybrook
• Đảm bảo cơ sở hạ tầng cho các tiện ích như điện,
nước có thể đáp ứng nhu cầu đang phát triển
• Hỗ trợ sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp
địa phương.
Kế hoạch của chúng tôi sẽ dựa trên bằng chứng kỹ
thuật và các giải pháp cho vấn đề đi lại và đậu xe, các
dịch vụ tiện ích, thiết kế đô thị, không gian mở, bảo vệ
môi trường và cấp kinh phí cho cơ sở hạ tầng.
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Hướng tới quy hoạch cho một
Braybrook đang phát triển

BALLAR A
T ROAD

DARNLE

KINDER SMITH
RESERVE

Y STREE

T

MELON S
TREET

ASH
RESERVE

C H U RC H

ILL AVEN

UE

REET

BRAYBROOK
COMMUNITY HUB

DOBSON
HILL
RESERVE

SO U T H R

AS H L E Y

STREET

DUKE ST

SKINNER RESERVE

OAD

PRITCHARD
RESERVE

CENTRAL WEST
MAJOR ACTIVITY
CENTRE

TOM O’BRIAN
PARK
MATTHEWS HILL
RESERVE

TOTTENHAM
STATION
ranh giới khu vực
không gian mở – công cộng
không gian mở – công cộng có giới hạn
gia tăng không gian mở
đóng đường/đường nối có cây xanh
không gian mở tiềm năng tương lai
đường nối chính cho khách bộ hành
trung tâm hoạt động

chiều cao toà nhà:
6–8 tầng lầu
4–6 tầng lầu
3 tầng lầu
2 tầng lầu
1:12,500
0

100

200

4

300

400

500m

Hướng tới quy hoạch cho một
Braybrook đang phát triển
1 Trung tâm công dân

2 Nhà ở

Braybrook ngày nay

Braybrook ngày nay

Tạo lập một quảng trường công cộng
mới để tụ họp và tổ chức sự kiện

Cung cấp các loại nhà ở mới cho dân số
đang phát triển

Braybrook có một trung tâm cộng đồng tuyệt vời, sân
chơi cho trẻ em và sân chơi thể thao để phục vụ cộng
đồng.

Braybrook có rất nhiều nhà cho thuê, nhà ở cho gia
đình đông người và khu nhà xã hội. Chúng tôi hiểu
rằng nhà ở đa dạng và giá cả phải chăng là rất cần
thiết cho các vấn đề năng suất lao động, chất lượng
cuộc sống và bình đẳng xã hội của Victoria.

Có thể cải thiện những gì
Đầu tư nhiều hơn vào trung tâm công dân của
Braybrook nhằm tạo không gian mới cho cộng đồng
để ăn ngoài trời, có cây xanh và đường nối tốt hơn
giữa cửa hàng và trung tâm cộng đồng.

Có thể cải thiện những gì
Cải tạo khu nhà xã hội và tư nhân đã cũ kỹ và xây
thêm nhà liền kề và chung cư nhà xã hội đa dạng, chất
lượng cao và giá cả phải chăng hơn cho các gia đình
nhỏ và những người sống độc thân. Thiết kế và sự bền
vững của nhà ở cũng có thể được cải thiện.

Ý tưởng của chúng tôi
• Tạo ra một quảng trường công cộng mới phía
trước các cửa hàng

Nhiều khu nhà xã hội đang sắp sửa hết hạn sử dụng
và cần được đầu tư đáng kể – bây giờ là lúc cần lập kế
hoạch làm thế nào để cải thiện khu nhà này.

• Giảm tốc độ xe cộ và khuyến khích đi bộ và đi xe
đạp
• Tạo lập các địa điểm ngoài trời mới để gặp gỡ, thư
giãn và ăn bên ngoài

Ý tưởng của chúng tôi
• Quy hoạch để có thêm lựa chọn nhà ở và chất
lượng nhà ở tốt hơn, thêm tối đa 7.000 nhà ở đến
năm 2051 (nhiều hơn 4000 so với trường hợp chúng
ta không làm gì cả)

• Trồng cây và làm đẹp cảnh quan
• Khuyến khích làm nhà ở bên trên cửa hàng với tiềm
năng xây dựng các toà nhà cao hơn, tối đa sáu tầng
lầu, để giúp đem lại hoạt động kinh doanh mới cho
các chủ tiệm.

• Cung cấp khu nhà xã hội mới và nâng cấp khu nhà
xã hội hiện có
• Thiết lập tiêu chuẩn xây dựng bảo vệ môi trường
mới cho tất cả các công trình xây dựng trong tương
lai
• Cung cấp thêm sự đa dạng về các loại nhà ở cho tất
cả các loại hộ gia đình và các giai đoạn trong cuộc
sống.
• Cho phép các toà nhà chung cư cao ở mức trung
bình, có 6-8 tầng lầu, dọc theo đường Ballarat Road
nhằm tối đa hoá việc tiếp cận dịch vụ và tạo lập một
khu đại lộ hấp dẫn
• Cho phép các toà nhà chung cư cao ba tầng ở
phần lớn các khu cư dân và các toà nhà chung cư
cỡ trung bình xung quanh các con đường chính và
trung tâm cộng đồng
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• Tái tạo khu nhà chính phủ còn trống để cung cấp
nhà ở đáp ứng được nhu cầu của người thuê nhà và
thể hiện thiết kế hiện đại, chất lượng tốt.

3 Đi lại

4 Công viên & cây xanh

Braybrook ngày nay

Braybrook ngày nay

Làm cho việc đến Braybrook và đi lại
quanh Braybrook được an toàn và dễ
dàng hơn

Làm cho đường phố, công viên và nhà ở
có nhiều cây xanh hơn

Braybrook có Ga xe lửa Tottenham, các tuyến xe buýt
dọc theo đường Ballarat Road, Churchill Avenue và
South Road nối với Sunshine, Footscray và Highpoint,
và các đường dành cho xe đạp dọc theo Churchill
Avenue và đường xe lửa.

Braybrook có những công viên lớn ở các khu bảo tồn
Skinner, Pritchard và Kinder Smith, và một số công
viên nhỏ hơn trong khắp khu vực lân cận. Một số công
viên này rất nổi tiếng và được sử dụng nhiều trong khi
các công viên khác thì ít hơn.

Có thể cải thiện những gì

Có thể cải thiện những gì

Làm cho Ballarat Road trở thành nơi thoải mái hơn để
đi qua, cải thiện các dịch vụ xe buýt và làm cho việc đi
bộ và xe đạp ở các đường chính được an toàn và dễ
dàng hơn.

Nâng cấp các công viên và không gian hiện có để có
thêm người được hưởng thụ và làm cho các đường
phố nối với các nơi này an toàn hơn và xanh hơn với
nhiều cây cối và cỏ hơn.

Ý tưởng của chúng tôi

Ý tưởng của chúng tôi

• Nâng cấp Ballarat Road thành con đường dễ chịu
hơn có vỉa hè rộng hơn, có cây xanh và thêm giao
thông công cộng

• Nâng cấp các công viên hiện có bằng cách làm đẹp
cảnh quan, làm ghế ngồi, đèn điện và các không
gian cho cộng đồng

• Cải thiện các vỉa hè ở South Road, Melon Street,
Darnley Street và Churchill Avenue

• Thiết lập công viên mới kế cận gần Ashley Street
và Ballarat Road

• Cải thiện các con đường dành cho xe đạp ở
Churchill Avenue và South Road và thiết lập các
con đường mới cho xe đạp ở Darnley Street và
Melon Street

• Tạo các công viên nhỏ mới ở Castley Street và các
cửa hàng ở Duke Road
• Đầu tư vào thiết kế và chất lượng cho các không
gian mở công cộng như công viên nhằm tạo lập
không gian để nhiều người hơn có thể hưởng thụ
thường xuyên hơn

• Giới hạn phần nào xe cộ đi lại ở các đường phố
chính để đi vào một số đường phố địa phương
nhằm làm cho việc đi bộ và xe đạp được an toàn
hơn.

• Đảm bảo các công trình xây dựng mới cung cấp
các không gian mở riêng tư, và các công trình lớn
hơn sẽ cung cấp không gian mở chung cho cư dân
của họ
• Cần phải có cây cối và không gian xanh ở trước và
sau các toà nhà mới
• Trồng thêm cây cối ở tất cả các đường phố công
cộng.
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5 Cơ sở hạ tầng cộng
đồng

Nhiều dịch vụ hơn và tốt hơn cho địa
phương

6 Các thay đổi có thể có
đối với các nguyên tắc
quy hoạch

Braybrook ngày nay

Braybrook ngày nay

Biến các ý tưởng thành hiện thực

Trung tâm Braybrook (Braybrook Hub) là một không
gian tuyệt vời cho cộng đồng nằm ngay trung tâm
quận, có Skinner Reserve và RecWest cung cấp các
hoạt động và thể thao trong nhà hấp dẫn. Braybrook
còn có các không gian nhỏ hơn trong khắp khu vực
lân cận cho các nhóm cộng đồng.

Các toà nhà mới chỉ phải đáp ứng các tiêu chuẩn thiết
kế cơ bản, không phải lúc nào cũng dựa trên những
gì có lợi cho cộng đồng. Có những yêu cầu tối thiểu
về việc các chủ đầu tư phải đóng góp tiền từ các công
trình xây dựng mới cho các công viên và toà nhà cộng
đồng.

Có thể cải thiện những gì

Có thể cải thiện những gì

Cho phép thực hiện thêm các hoạt động ở cả không
gian trong nhà và ngoài trời nhằm hỗ trợ tốt hơn các
nhóm sở thích, các doanh nghiệp và thương gia ở địa
phương. Cải thiện sự kết nối giữa Trung tâm Cộng
đồng (Community Hub) với các cửa hàng và dịch vụ
địa phương.

Đặt ra các tiêu chuẩn cao hơn cho các toà nhà mới
và cho phép xây dựng một số toà nhà cao hơn để có
thêm người có thể sống gần Trung tâm Cộng đồng
Braybrook (Braybrook’s Community Hub), các cửa
hàng và giao thông công cộng. Đảm bảo các công
trình xây dựng sau này phải đóng góp thêm cho cơ sở
hạ tầng công cộng.

Ý tưởng của chúng tôi

Ý tưởng của chúng tôi

• Cải thiện sự liên thông và hoạt động giữa Trung
tâm Cộng đồng (Community Hub) và trung tâm địa
phương.

• Đặt ra các tiêu chuẩn mới để nhà ở được thiết kế
lâu bền

• Quy hoạch không gian để có thêm các cơ sở y tế
mẫu nhi và học tập tuổi ấu thơ

• Đòi hỏi các công trình xây dựng mới phải đóng
góp tiền cho các công viên mới và được nâng cấp,
đường phố và toà nhà cộng đồng bằng cách đưa ra
cơ chế cấp kinh phí mới

• Tạo không gian cho các khu nghệ thuật và phòng
họp cộng đồng

• Cho phép thêm chiều cao xung quanh trung tâm
cộng đồng và dọc theo các đường phố lớn nhằm
cung cấp lựa chọn nhà ở tốt hơn và đầu tư nhiều
hơn vào cộng đồng

• Cải thiện Nhà Cộng đồng Maidstone
• Sử dụng khoản tiền đóng góp xây dựng từ các
công trình mới để cấp kinh phí cho việc nâng cấp
công viên, đường phố và các toà nhà cộng đồng.

• Giữ giới hạn hai đến ba tầng lầu ở những khu vực
thưa dân
• Đặt ra các cam kết cải thiện không gian mở, các
thiết bị cộng đồng và giao thông trong tương lai
• Đảm bảo các toà nhà mới được lùi lại để cách các
ranh giới phía trước và sau để phù hợp với bản sắc
mong muốn của khu vực lân cận trong tương lai.
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Dần dần biến đổi Braybrook

Sau đó VPA cân nhắc ý kiến phản hồi chúng tôi nhận
được từ cộng đồng, Hội đồng thành phố và các cơ
quan chính phủ tiểu bang, và bất kỳ vấn đề nào còn
chưa giải quyết sẽ được xem xét lại bởi một uỷ ban
công bằng trước khi Chính phủ Victoria quyết định có
phê chuẩn bản UDF cuối cùng hay không. Nếu được
phê chuẩn, nó sẽ trở thành một phần trong Chương
trình Quy hoạch Maribyrnong.

Sẽ mất hơn 30 năm để biến tất cả các thay đổi này
thành hiện thực ở Braybrook. Đợt nâng cấp cơ sở hạ
tầng địa phương đầu tiên sẽ chú trọng nhu cầu của
cộng đồng Braybrook hiện nay. Chính phủ Victoria và
Thành phố Maribyrnong sẽ đầu tư vào các công trình
lớn hơn để đáp ứng dần nhu cầu của dân số đang phát
triển.

Đồng thời Chính phủ Tiểu bang và hội đồng thành phố
sẽ cân nhắc thời điểm và cách thức tiến hành các công
trình đầu tư khác cho một Braybrook đang phát triển.

Các bước tiếp theo
Ý kiến đóng góp từ giai đoạn tham vấn cộng đồng này
sẽ được cân nhắc trong khi chúng tôi chuẩn bị Khuôn
khổ Thiết kế Đô thị Braybrook (Braybrook Urban Design
Framework) và bản phác thảo sửa đổi chương trình
quy hoạch.
Một đợt tham vấn công chúng khác sẽ diễn ra sau này
trong năm 2021 đối với các tài liệu quy hoạch cuối
cùng, và quý vị sẽ lại được mời cung cấp thêm ý kiến
vào thời điểm này.

2051

2041

2031

Hiện tại

Lùi sang một bên sẽ cung
cấp khoảng trống giữa
các nhà hiện tại với các
công trình xây dựng mới,
và có thể được thiết kế
cảnh quan để đáp ứng
các yêu cầu về thẩm thấu

Các hố trồng cây trên
đường sẽ tạo thêm cây
cho cảnh quan đường phố
trong khi cũng hứng được
nước mưa và làm giảm
tốc độ xe cộ trên đường
Churchill Avenue

Lùi lại để cách xa
đường phố, kết hợp
với các khu vực
trồng cây xanh sẽ
cho phép các cây
to hơn mọc ở các
mảnh vườn trước
nhà

Nguồn: Lat47, 2021.
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Chúng tôi muốn biết ý kiến quý vị

Hãy cho chúng tôi biết về:

Chúng tôi muốn biết ý kiến phản hồi của quý vị về các ý
tưởng của chúng tôi cho tương lai Braybrook, và những
gì cần thực hiện để hỗ trợ cộng đồng đang phát triển.

• Những gì cần thay đổi để hỗ trợ cộng đồng đang
phát triển ở Braybrook?

Ý kiến phản hồi của quý vị sẽ giúp chúng tôi soạn thảo
Khuôn khổ Thiết kế Đô thị Braybrook (Urban Design
Framework, viết tắt là UDF), mà chúng tôi sẽ công bố
sau này trong năm 2021.

• Quý vị có ý kiến gì về các dịch vụ cộng đồng, công
viên và không gian mở, môi trường, giao thông và
nhà ở cho tương lai của Braybrook?

• Quý vị có hỗ trợ các ý tưởng được đề xuất không?

Ý kiến cộng đồng sẽ được nhận từ bây giờ cho đến
thứ Sáu ngày 28 tháng 5 năm 2021.

Quý vị có thể tham gia theo một số
cách
Khảo sát trực tuyến

Hãy quét mã QR để tìm hiểu thêm
và đóng góp ý kiến!

Trả lời khảo sát trực tuyến tại
engage.vic.gov.au/braybrook
Tất cả những người trả lời khảo sát trực tuyến sẽ được
tham gia rút thăm trúng trưởng một phiếu mua đồ trị giá
50 đô-la.

Các nhóm trọng điểm
Tham gia một nhóm trọng điểm tại hành lang Trung tâm
Cộng đồng Braybrook (Braybrook Community Hub).
Những người tham gia nhóm trọng điểm sẽ được nhận
phiếu MasterCard trị giá 50 đô-la để bù cho bất kỳ chi
phí nào phải tự trả.
Thứ Hai ngày 17 tháng 5
1.00 giờ chiều – 2.30 chiều

Tìm hiểu thêm tại Engage Victoria

Thứ Tư ngày 19 tháng 5
6.00 giờ tối – 7:30 tối

Quẹt mã QR để tìm hiểu thêm và đóng góp ý kiến, hoặc
truy cập engage.vic.gov.au/braybrook

Thứ Ba ngày 25 tháng 5
6.00 giờ tối – 7:30 tối

Liên lạc

Các nhóm trọng điểm này có giới hạn về số lượng
người tham gia. Muốn biết thêm chi tiết và để đăng ký,
hãy truy cập engage.vic.gov.au/braybrook

Chúng tôi đã thiết lập đường dây thường trực cho dự
án để hỗ trợ quý vị 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần.
Gọi số 03 9021 0627 để được giúp đỡ (có các ngôn
ngữ khác nhau để lựa chọn).

Các buổi gặp không cần hẹn
Đến buổi gặp không cần hẹn tại hành lang Trung tâm
Cộng đồng Braybrook:
Thứ Bảy ngày 22 tháng 5
10.00 giờ sáng – 1.00 giờ chiều
Thứ Năm ngày 27 tháng 5
12.00 giờ trưa – 3.00 giờ chiều
Quý vị có thể “ghé qua” vào bất kỳ lúc nào trong quãng
thời gian ghi ở trên.
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