KẾ HOẠCH TỔNG THỂ GIÚP
QUẬN MONTGOMERY KHÔNG NGỪNG
PHÁT TRIỂN TRONG 30 NĂM TỚI
TẦM NHÌN CỦA KẾ HOẠCH: PHÁT TRIỂN MONTGOMERY ĐẾN NĂM 2050 (THRIVE MONTGOMERY
2050) phác thảo tầm nhìn về một quận hiện đại hơn, đa dạng hơn và kết nối hơn, mang lại chất
lượng cuộc sống cao cho cư dân hiện tại đồng thời hoan nghênh cư dân mới và những ý tưởng
mới. Cụ thể, Quận Montgomery vào năm 2050 bao gồm một mạng lưới Cộng đồng Hoàn chỉnh
có sự kết nối của những hành lang sôi động. Các trung tâm hoạt động khu dân cư và nút đô thị
riêng biệt tối ưu hóa việc sử dụng đất với nhiều loại nhà ở và điểm chỉ giá. Nhà ở gần các khu trung
chuyển, nơi làm việc, hàng hóa và dịch vụ cần thiết, tiện ích công cộng và không gian công viên
tích cực. Hai loại hành lang kết nối các Cộng đồng Hoàn chỉnh này với phần còn lại của quận:
1. vận tải và dịch vụ đa phương thức; và 2. công viên xanh, lũng sông và đường mòn nhỏ.

CÁC LĨNH VỰC CHÍNH
DMV

Phát triển các giải
pháp và chiến lược
mang tính khu vực

Tạo ra các Cộng đồng
Hoàn chỉnh thông qua
đô thị hóa và kết hợp
các mục đích sử dụng

Đạt được sự công
bằng về chủng tộc và
công bằng xã hội
$$$
$$

Biến giao thông hành
lang thành nơi tạo ra sự
tăng trưởng mới

NỀN KINH TẾ
LÀNH MẠNH

CÔNG BẰNG CHO
CỘNG ĐỒNG

MÔI TRƯỜNG
BỀN VỮNG

$

Cung cấp nhà ở phù
hợp cho người dân ở
mọi mức thu nhập

M

Ưu tiên cho thiết kế
tuyệt vời và tầm quan
trọng của địa điểm

Thiết kế lại các khu dân cư
hộ gia đình riêng gần trạm
phương tiện công cộng

Loại bỏ khí thải
nhà kính

Quy hoạch hướng
đến con người
thay vì xe hơi

Tìm hiểu thêm tại ThriveMontgomery2050.com

MontgomeryPlanning.org

