استراتژیهای خانهسازی در کانتی
مونتگمرى

چه چیزی تغییر میکند ،چه چیزی تغییر نمیکند—و چرا مهم است

 ßکانتی مونتگمرى چندین پروژه مربوط به خان هسازی در اقدامات خود دارد ،از جمله
 Thrive Montgomery 2050، Attainable Housing Strategies Initiativeو برنام ههای
اصلی منطق های .ما همزمان سعی دارید ابزارهای مشمولیت منطق هبندی فعلی خودمان
مثل برنامه  Moderately Priced Dwelling Unitرا تقویت کنیم.
 ßاینها همگی ابزارهای مختلفی هستند و کارهای مختلفی را در صحنه عملیاتی تکمیل
م یکنند ،اما نتایج یک هدف متحد را دنبال م یکند :استقبال از ساکنان بیشتری در
کانتی مونتگمرى.
 ßاین پروژهها با یکدیگر همکاری م یکنند تا به مالکان خصوصی امکان دهند انواع
مسک نهای مورد نظرشان برای ساخت را انتخاب کنند و بدین صورت تنوع
بیشتری در میان مسک نها را ممکن م یسازد :خان ههای تک خانواده ،دوبلک سها،
سوبلک سها ،خان ههای شهرى ،خان ههاى ييالق ى" ،سوئی تهای کوچک "،و سایر موارد.
 ßداشتن گزین ههای خان هسازی متنوعتر در محل ههای بیشتر بدین معناست که ساکنان
در واقع م یتوانند از پس هزین ههای زندگی در مکانها و خان ههای انتخاب یشان بر
بیایند—و برای خان ههای اول کوچک خودشان سرمای هگذاری کنند.

 ßهیچ یک از این پروژهها به شما تکلیف نم یکند با ملک خصوصی خودتان چه کار
بکنید ،یا از شما نم یخواهند کاری را انجام دهید .این برنام هها شامل ایدهها ،استراتژیها
و تغییرات منطق هبندی هستند تا به مالکان امکان دهند گزین ههای بیشتری برای زمین
خود و اقامتگاه موجود در آن داشته باشند و بدین ترتیب موقعیت خان هسازی فراگیرتر و
دسترسپذیرتری را به خصوص در محل ههای پایین شهر امکانپذیر م یکنند.
 ßاین تغییرات سه کار مهم برای کانتی مونتگمرى و ساکنان آن انجام م یدهند.
•

اول ،سیاس تهایی که عم ً
ال باعث جداسازی و نابرابریهای گسترده خان هسازی بر
پایه نژاد شده را لغو م یکنیم.

•

دوم ،خود را برای هجوم قابل انتظار هزاران ساکن جدید در ده ههای آینده با خلق
استراتژیهای عادالنه و پایدار برای مسکنی که نیاز دارند ،آماده م یکنیم.

•

در نهایت ،با افزایش خان هسازی در مناطقی از کانتی که از پیش زیرساخت دارند و
م یتوانند از ساکنان جدید پشتیبانی کند ،از رشد ب ىروي ه شهر جلوگیری م یکند – در
نتیجه نتایج زیست محیطی بهتری نیز بدست م یآوریم.

در ارتباط با خانهسازی،

 Montgomery Planningسعی دارد
گزینههای خانهسازی بیشتری را ارائه
کند و برای آینده کانتی آماده شود.
اطالعات بیشتری
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