Northumberland Park Haber Bülteni, Şubat 2015
Northumberland Park'ı geliştirmek için sizinle birlikte çalışıyoruz
Northumberland Park'ın geleceği ile ilgili görüşlerinizi bildirdiğiniz için teşekkür ederiz.
Haringey Belediyesi ve Homes for Haringey 2014 yaz döneminden bu yana Northumberland
Park'ı geliştirecek, dönüştürecek ve kalkındıracak fikirler geliştirmek üzere, sizinle, belde
sakinleri ve esnafı ile birlikte çalışmalar yapıyor.
Bu çalışma Tottenham için 20 yıllık bir planımızın parçası – bu kapsamda Tottenham'da
bugün doğan bir çocuğun 20 yıl sonra Londra'da mevcut olacak en iyi olanaklara sahip
olması öngörüsü ortaya konulmaktadır.
Bize, kalitesi yüksek, daha iyi seçenekleri olan makul konutlar, gelişmiş toplu taşıma sistemi,
daha fazla eğlence ve kültür tesisleri ile daha iyi kamusal açık alanlar istediğinizi söylediniz.
Değişimin Temel Prensipleri
Geri bildirimlerinizi esas alarak, Northumberland Park'ın gelecekteki gelişim ve kalkınmasının
şekillenmesine yardımcı olacak Değişimin Temel Prensiplerini saptadık. Bu temel prensipler
beş unsurdan oluşmaktadır- yerleşim bölgesi, konutlar, kamuya açık alanlar, toplum ve
bağlantılar.
2014 Sonbaharında, Değişimin Temel Prensipleri hakkında düşüncelerinizi sorduk. Bu
prensipler gelecekte yaşamak istediğiniz Northumberland Park'ı yansıtıyor mu sorusunu
sorduk. Sonuç büyük bir çoğunlukla olumlu, gelişimden, kalkınmadan ve değişimden
yanaydı.
Tottenham Bölgesi Eylem Planı
Değişimin Temel Prensipleri ile ilgili geri bildirimleriniz; büyümeyi, tasarımı, çevre kalitesini,
binlerce yeni konut ve iş imkanı sunulmasını sağlamak ve desteklemek için hazırlanan özel
planlama kurallarını ortaya koyan Tottenham Bölgesi Eylem Planı (Tottenham Area Action
Plan-AAP), taslağını hazırlamamıza yardımcı oldu.
Taslak plan, 2000 yeni konut, daha iyi yerel işyerleri, geliştirilmiş toplu taşıma ve bağlantıları,
daha iyi kamusal açık alanları, birinci sınıf sağlık hizmetleri ve okulları da dahil olmak üzere
Northumberland Park bölgesinde sakinlerin arzularını karşılayabilecek kapsamlı ve olası
taslakları ortaya koymaktadır. Bu taslaklar, mevcut konutlar yerine sakinlerini ihtiyaçlarına
daha uygun modern ve kalitesi yüksek konutların yapılması ve tahsis edilmesini de
kapsamaktadır.

Henüz tam bir karar verilmiş değil, ve gelecek yıl bu konudaki görüşlerimiz ile ilgili olarak
görüşlerinizi bildirmenizi isteyeceğiz. Tottenham Bölge Eylem Planı hakkında ayrıntılı bilgi
edinmek ve ne anlama geldiğini öğrenmek için lütfen,
www.haringey.gov.uk/northumberlandpark web sayfasını ziyaret edin 163 Park Lane, N17
0JH adresindeki hizmet noktasını ziyaret edin.
Değişimin Temel Prensipleri konusunda geri bildirim
Northumberland Park'ı geliştirmek ve kalkındırmak için fikirlerini bildiren herkese teşekkür
ederiz.
Sorduk……
Yaşam alanları, konutlar, açık alan, toplum ve bağlantıları kapsayan Değişimin Temel
Prensipleri konusunda görüşünüz nedir?
Bildirdiğiniz görüş:
Bölgede bir değişimden memnun olacağınızı belirttiniz. Görüş bildirenlerin cevapları:
Yaşam alanı


Katılımcıların %98'i aile konutları bölgenin tam ortasında, okullara, sağlık tesisleri ve
açık alanlara yakın olmalı dedi.



Katılımcıların %85'i bir dizi kentsel dönüşüm sağlamak, güvenli, modern ve kalitesi
yüksek yerler ile bölge sakinlerinin görmek istediği yerel fırsatları sunmamıza
yardımcı olur dedi.

Konutlar


Katılımcıların %87'si gerekiyorsa Northumberland Park'taki mevcut kaliteli konutlar
olduğu gibi bırakılmalı dedi.



Katılımcıların %87'si kentsel yenileme bölge sakinleri için kalitesi yüksek konutlar
sunulmalı ve yerel toplum için fırsatları azami düzeye çıkarmalı dedi.

Açık alan


Katılımcıların %83'ü gelecekteki Northumberland Park, herkesin kullanacağı bir dizi
farklı tesis ve daha iyi açık alanlara sahip olmalı dedi.



Katılımcıların %82'si her yaşta çocuk ve genç için yeni oyun alanları olmalı dedi.

Toplum


Katılımcıların %88'i çocuğundan yaşlısına her yaşa ve herkese yönelik eğlence,
dinlence ve kültür tesisleri olmalı dedi.

Katılımcıların %83'ü gelecek planlarında Northumberland Park'ın tam ortasında yeni ve
kaliteli eğitim tesisleri olmalı dedi.

Bağlantı
 Katılımcıların %88'i Northumberland Park bakımlı ve iyi aydınlatılmış caddeleri ile hoş
ve güvenli bir yer haline getirilmeli dedi.


Katılımcıların %85'i güvenli ve yeni güzergahlar ile yürüme ve bisiklet kullanımı teşvik
edilmelidir dedi.

Danışım raporları yanında Değişimin Temel Prensipleri konusunda ayrıntılı bilgiye erişim:
www.haringey.gov.uk/northumberlandpark ya da Sakinler Derneği toplantısı.
Toplantılarını yeri, tarihi ve saati konusunda lütfen Görüşlerinizi Bildirin bölümüne bakınız.
Şimdi sırada ne var?
Değişimin Temel Prensipleri konusundaki geri bildirimleriniz Tottenham Bölgesi Eylem Planı
taslağına (AAP) bilgi olarak girdi. Söz konusu taslak, 2000 yeni konut, yeni işler, dükkanlar,
açık alanlar, ulaşımın geliştirilmesi, bölge sakinlerinin yararlanacağı okullar ve sağlık tesisleri
de dahil olmak üzere bu iddialı taslakların koordineli ve kapsamlı Bölge Eylem Planı
kapsamında Tottenham'a nasıl sunulacağını ortaya koymaktadır.
Tottenham Eylem Planı hakkındaki görüşlerinizi belirtmeniz son derece önemlidir.
Toplantıların yeri, tarihi ve saati konusunda lütfen Görüşlerinizi Bildirin bölümüne bakınız. Bu
toplantılarda Belediye planlama ve kentsel dönüşüm görevlileri ile görüşebilir, sorularınızı
sorabilir ve geri bildirimlerinizi iletebilirsiniz.
Görüşlerinizi bildirin
Tottenham Eylem Planı hakkındaki görüşlerinizi belirtmeniz son derece önemlidir. 9 Şubat 23 Mart 2015 tarihleri arasında altı haftalık danışım/konsültasyon çalışması yapılacaktır ve
bu sürece herkesin katılmasını istiyoruz. Geri bildirimleriniz 2015 yaz döneminde sunulacak
olan Bölge Eylem Planının son hali kapsamında dikkate alınacaktır.
Haringey Belediyesi Kentsel Dönüşüm/Yenileme Görevlileri ile görüşmek için aşağıda
belirtilen toplantılara katılabilirsiniz.
Sakinler Derneği Toplantıları
10 Şubat Salı 18:30 –20:00
Yer: Stellar House Tenants Room, Stellar House N17 0DZ
Kapsadığı Sakinler: Stellar House, Altair Close, Bennetts Close ve The Lindales
12 Şubat Perşembe 18:30 –20:00
Yer: Northumberland Park, Neighbourhood Resource Centre, 177 Park Lane N17 0HJ
Kapsadığı Sakinler: Northumberland Park ve Park Lane
10 Mart Salı 18:30 –20:00
Yer: Stellar House Tenants Room, Stellar House N17 0DZ
Kapsadığı Sakinler: Stellar House, Altair Close, Bennetts Close ve The Lindales
12 Mart Perşembe 18:30 –20:00

Yer: Northumberland Park, Neighbourhood Resource Centre, 177 Park Lane N17 0HJ
Kapsadığı Sakinler: Northumberland Park ve Park Lane
Bölge Toplum Hizmet Noktanız
163 Park Lane Bölge Sakinleri Toplum Hizmet Noktası olarak düzenlenmiştir. Bölgede olumlu
değişimi destekleyen, toplumsal istemleri ve yaşamı zenginleştirerek özel hazırlanmış bir dizi
etkinlikle yerel talepleri gündeme almak için oluşturulmuş olan Toplum Hizmet Noktası
(Community Hub), Haringey Belediyesi ile bölge sakinleri arasında heyecan verici bir
birlikteliktir.
Bu etkinliklerle ilgili ilk program sağlık, esenlik ve yaratıcılık konularını temel almaktadır.
Eğer bu konuda daha ayrıntılı bilgi almak istiyorsanız ya da etkinliklerle ilgili önerileriniz varsa
lütfen Tracy Chandler ile bağlantı kurun. Tel: 020 8489 3303, e-posta
tracy.chandler@haringey.gov.uk
Toplum Hizmet Noktası (Community Hub) Etkinlikler Çizelgesi
Etkinlik çizelgesi
Gün
Etkinlik
Pazartesi
Salı
Tottenham Ink
Geleceği Örmek

Çarşamba Kapalı
Perşembe Tottenham Ink

Cuma

Saat

İletişim
Kapalı
9:00 – 12:00 Leyla Laksari
13:00-15:00 T: 0208 801 6368
W: www.livingunderonesun.co.uk

9:00 – 12:00

Hint Baş Masajı

Leyla Laksari
T: 0208 801 6368
12:00 -15:00 W: www.livingunderonesun.co.uk

İş ve İş Eğitimi

13:00–16:30

Hyacinth Foster
T: 0208 4892698
E:hyacinth.foster@homesforharingey.org

Mutlu Saçlar ve Baş 15:30-18:30

Leyla Laksari
T: 0208 801 6368
W: www.livingunderonesun.co.uk

Sağlık Kontrolü

9:30-17:00

Ida Blake
T: 0208 365 5138
E: ida.blake@tottenhamhotspur.co.uk

Sağlık Eğitmenleri

9:30-17:00

Sigara Bırakmak

9:30 -17:00

Deborah Saunders
T: 0208 379 5269
E: Deborah.Saunders@Enfield.gov.uk
Mes Domi
T: 020 8166 5690
W: www.smokefreeharingey.co.uk
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