CRAIGIEBURN ROAD’U İYİLEŞTİRME
ÇALIŞMASI
Eve daha güvenli ve erken dönmenize yardımcı olmak için
Craigieburn Road’u geliştiriyoruz.
Proje hakkında

• her yöne fazladan şerit eklemek
• Mickleham Road, Waterview Boulevard
ve Hardy Avenue’deki trafik göbeklerini
trafik ışıklarıyla değiştirmek
• Balyang Way, Dorchester Street ve
Cimberwood Drive’da yeni trafik ışıkları
koymak
• Vantage Boulevard, Aitken Boulevard,
Lygon Drive, Bridgewater Road, Hanson
Road ve Hume Highway kavşaklarını
iyileştirmek
• Benston Street yakınındaki yaya
geçidinin trafik ışıklarını iyileştirmek
• Craigieburn Stadyumu ve D.S. Aitken
Reserve yakınında trafik ışıkları olan
yeni bir yaya geçidi yapmak

• otobüsler için öncelikli şeritler yapmak

DAHA İYİ TRAFİK AKIŞI

• yürüyüş ve bisiklet yolları inşa etmek

Tıkanıklığı hafifletmek, seyahat
sürelerini azaltmak ve eve daha
çabuk dönmenize yardımcı
olmak için ekstra şeritler ekleyip
kavşakları iyileştireceğiz.

• yolun bazı bölümlerinde güvenlik
bariyerleri kurmak.
Craigieburn Road’u her gün 28,000’den
fazla kişi kullanmaktadır.
Tamamlandığında, bu proje şunları
yapacaktır:
• Hume Highway ve kuzeydeki faaliyet
merkezlerine daha iyi erişim sağlamak
• Craigieburn Road boyunca otobüs
hizmeti güvenilirliğini artırmak
• Craigieburn’deki toplum ve işletmeler
için daha iyi bağlantıları desteklemek
• Craigieburn tren istasyonuna erişimi
geliştirmek
• yerel bölgenizde yürümenizi veya
bisiklet sürmenizi daha kolay ve güvenli
hale getirmek.

ŞİMDİ KAYDOLUN
E-posta ve SMS güncellemeleri
için roadprojects.vic.gov.au/subscribe
adresinde abonelik kaydı yaptırın.

DAHA KOLAY ERİŞİM
Yeni yürüyüş ve bisiklet yolları
yerel okullara, mağazalara ve
toplu taşıma araçlarına daha iyi
bağlantılar sağlayacaktır.

DAHA GÜVENLI YOL
Çarpışma riski ve şiddetini
azaltmak için güvenlik özellikleri
ekliyoruz.

Yukarıdaki resim: Sanatçının Aitken
Boulevard ve Craigieburn Road
izlenimidir, değişebilir

Authorised by the Victorian Government, 1 Treasury Place, Melbourne

Hume Highway ile Mickleham Road
arasındaki Craigieburn Road üzerinde
aşağıdaki işleri yapacağız :

Craigieburn Stadyumu

d Drive

Chinnock

y
rd e
Ha Av

d
levar
ÖLÇEKSİZ

Ho

n Bou
Aitke

Yeni veya iyileştirilmiş
yürüyüş ve bisiklet yolları

4

t

Yeni trafik ışıkları

5

nS
sto

Elevation Boulevard

İyileştirilmiş yaya geçidi

Craigieburn Plaza

n
Be

İyileştirilmiş kavşak

Bridgewat
er Road

i

Court
Clovelly Dr
ive

3
2

uit

Her yönde ek şeritler
Yeni yaya geçidi

5

Cimberw
oo

er Street
Dorchest

Lygon Dr
ive

Main Stre
et

Bouleva
rd
Matr

C
ix

Watervi
ew

n Pa
rade
p io
Ch
am

Vantage

1
Ajan
Driv a
e

rc

DS Aitken Rezervi

4

ay
Hume Highw

Boul
evard

urn Road

3

Craigieburn Spor Kulübü

ue

Aitken
Boulevard

Craigieb

Craigieburn Central

2

Baly
ang
Way

Central Pa
rk A
ve
n

1

Hanson Road

oad
ham R
Mickle

Debonair Parad
e

Whites Lane

Highlande
r Dr
ive

Toplumun ilgi çekici noktaları

Drive
lyn
th

İnşaat sırasında neler olabilir?

Bölgenize erişim şeklinizi geçici olarak
değiştirmemiz gerekebilir. Tüm yol
kullanıcılarının ve yayaların çalışma
alanlarımızda güvenle dolaşabilmelerini
sağlamak için servis yolları, tabelalar ve
geçici trafik ışıkları devreye girecektir.
Mümkün olduğunda, evlere ve işletmelere
erişimi sürdüreceğiz ve kısa vadeli etkiler
hakkında sakinlere önceden bildirimde
bulunacağız.

Pazartesiden Cumartesiye 07:0018:00 saatleri arasında çalışacağız.
Hafta içinde yol çalışması yaparken,
trafiğin yoğun olduğu saatleri
etkilememek için genellikle 09:30
ile 15:30 arasında çalışacağız.
Trafikteki aksaklıkları en aza
indirmek için bazı çalışmaların
gece veya bu saatler dışında
gerçekleşmesi gerekecektir.

Craigieburn Road bölümleri ve Mickleham
Road’un küçük bir bölümü boyunca kalıcı
güvenlik bariyerleri kuracağız. Ayrıca,
yolların çoğunda soldan giriş, soldan çıkışa
erişimi de değiştireceğiz. Bu değişiklikler,
90 derece yandan çarpma olasılığı
ve şiddetini azaltarak trafik akışını ve
güvenliğini büyük ölçüde artıracaktır.

1800 105 105
Major Road Projects Victoria
GPO Box 4509, Melbourne VIC 3001

Ocak 2021’den itibaren
• Tasarım iyileştirmesi
• Alan incelemeleri
• Şantiye kurulumu ve ilk
çalışmalar

Ağustos 2021’den itibaren

Yol iyileştirmesi tamamlandığında, yeni
özel U dönüş cepleri veya trafik ışıklarına
erişmek için biraz daha fazla yol gitmek
zorunda kalabilirsiniz. Ancak, yolculuğunuz
daha güvenli ve daha güvenilir olacaktır.

• Tesislerin (elektrik, su, gaz gibi)
korunma altına alınması ve yer
değiştirmesi

Miras bırakma

• İnşaat tamamlanmış olacaktır

Victoria Önemli Yol Projeleri (Major Road
Projects Victoria), yol çalışmalarının
ötesinde uzun vadeli faydalar sağlamak için
Victoria’daki yerel paydaşlar ve topluluklarla
birlikte çalışıyor.
Craigieburn Road İyileştirme çalışması
sırasında geleceğe miras bırakma fırsatlarını
belirlemeye ve bildirmeye yardımcı olmak
için önemli paydaşlarla etkileşime gireceğiz.

Bize ulaşın
contact@roadprojects.vic.gov.au

Proje zaman çizelgesi

Kalıcı erişim değişiklikleri

Bizi sosyal medyadan takip edin
@roadprojectsvic
İngilizce dışındaki diller için lütfen
9209 0147 numaralı telefonu arayın.

• Ana inşaat

2025’e kadar

Haberdar olun
Yeni yol tasarımını görmek
için roadprojects.vic.gov.au/
craigieburn adresini ziyaret edin.
E-posta veya mesaj güncellemeleri
için roadprojects.vic.gov.au/
subscribe adresindeki internet
sitesinde kaydolun veya 0499 073
073’e Craigieburn yazarak mesaj atın.

Bu bilgileri erişilebilir biçimde almak isterseniz
lütfen bizimle iletişime geçin
İşitme veya konuşma sorunu nedeniyle yardıma
ihtiyacınız varsa, lütfen relayservice.gov.au adresini
ziyaret edin

2959

Aksaklıkları en aza indirmek için
çalışmalarımızı dikkatlice planlayacak
ve hareketlerinizi planlayabilmeniz için
size planlanmış değişiklikler hakkında
önceden bildirimde bulunacağız. Bunu
normal e-postaları, sosyal medya, SMS,
proje güncellemeleri, elektronik mesaj
panoları ve 24 saat iletişim telefon hattı
aracılığıyla yapacağız.

