MT BAKER DỄ TIẾP CẬN
Tháng 11/2019

TU BỔ NGẮN HẠN ĐƯỜNG DÀNH CHO ĐI BỘ/ĐI
XE ĐẠP

Giao lộ Rainier Ave S và Martin Luther King Jr Way S nằm giữa các điểm đến chính bao gồm Ga xe lửa Mt Baker Link
Light Rail Station, Metro Transit Center quận King, Trường trung học Franklin, nhà ở và hoạt động bán lẻ.

THÔNG TIN CHUNG
Khu vực ga Mt Baker là trọng tâm của một số quy
trình lập kế hoạch trong 10 năm qua, trong đó cộng
đồng đã đưa ra tầm nhìn xây dựng một trung tâm
thị trấn phát triển thịnh vượng, đa dạng, bền vững
và có giá cả phải chăng.
Một phần của tầm nhìn đó là cải thiện kết nối và an
toàn giao thông và chúng tôi hiện đang thực hiện
các hoạt động tu bổ ngắn hạn đường dành cho
đi bộ/đi xe đạp để giúp mọi người đến trung tâm
trung chuyển và ga đường sắt nhẹ tại Rainier và
MLK.

HÃY THAM GIA KHẢO SÁT CỦA CHÚNG
TÔI!
Chúng tôi muốn được lắng nghe ý kiến từ những
người đang sống, làm việc, mua sắm và di chuyển
trong khu vực. Hãy xếp hạng các lựa chọn dự án
của bạn trong cuộc khảo sát trực tuyến trước
ngày 11 tháng 12!
www.surveymonkey.com/r/AMB_Survey

Dựa trên thông tin phản hồi thu thập được trước
đây, chúng tôi đã xác định một danh sách các hoạt
động tu bổ tiềm năng ngắn hạn (xem bản đồ ở mặt
sau). Vào cuối năm nay, chúng tôi sẽ chọn hướng
nào để phát triển thành thiết kế dựa trên chi phí/lợi
ích và thông tin đầu vào của cộng đồng. Chúng tôi
sẽ tiến hành tu bổ vào năm 2024.
Sự kiện lấy ý kiến về Mt Baker Hub với học sinh trường trung học
Franklin (ảnh: Mt Baker Hub)

TÌM HIỂU THÊM
www.seattle.gov/transportation/projects-and-programs/programs/transportationplanning/accessible-mt-baker
AMB@seattle.gov hoặc 206-775-8720

MT BAKER DỄ TIẾP CẬN TU BỔ ĐƯỜNG DÀNH CHO ĐI BỘ/ĐI XE ĐẠP
TIỀM NĂNG
Những hoạt động tu bổ tiềm năng này đang được xem xét để tiến hành xây dựng vào năm 2024.

HOẠT ĐỘNG TU BỔ MT BAKER DỄ TIẾP CẬN
KHÁC
Ngoài những tu bổ trong thời gian ngắn, chúng tôi cũng
đang nỗ lực trong những hoạt động này, đóng vai trò là
những bước tiến để đạt được tầm nhìn lớn hơn:

quan tập trung vào Lập kế hoạch Khu vực Ga Mt
Baker để xác định các hành động khả thi và hữu hình
điều phối các hoạt động đầu tư theo cách đáp ứng tốt
nhất tầm nhìn của cộng đồng. Quy trình này đang được
Văn phòng Lập kế hoạch và Phát triển Cộng đồng dẫn
dắt.

1. Chúng tôi đang hợp tác với County Metro and Sound
Transit quận King để nghiên cứu về tính khả thi của khả
năng di dời Metro Transit Center gần hơn với nhà ga
Mt Baker Light Rail. Từ lần lấy ý kiến trước đây, chúng
tôi hiểu rằng đây là sự thay đổi được mong muốn, vì vậy
hiện giờ chúng tôi đang nghiên cứu các chi tiết kỹ thuật
và cơ hội trong nội bộ. Thiết kế ban đầu cho việc di dời
này được tài trợ, thiết kế cuối cùng và phần xây dựng
hiện chưa được tài trợ.
2. Chúng tôi đang cùng phối hợp trong một nhóm đa cơ

Nhà ga đường sắt nhẹ Mt Baker Light Rail

