
 

 

 
THÔNG BÁO KHẨN CẤP   
 

Hội Đồng Thành Phố Brampton tán thành kế hoạch phát triển Heritage 
Heights 

  

BRAMPTON, ONTARIO (Ngày 7 tháng 8 năm 2020) – Tại cuộc họp vào thứ Tư, ngày 5 tháng 8, Hội 
Đồng Thành Phố Brampton đã thông qua kế hoạch phát triển cho khu vực chưa phát triển cuối cùng 
của Brampton: Heritage Heights. 

Trải rộng 4.000 mẫu Anh và chiếm 1/16 tổng diện tích của Brampton, Heritage Heights nằm ở phía tây 
bắc Brampton, trải dài từ Đường Mayfield đến thung lũng Sông Credit, và từ Đại Lộ Winston Churchill 
đến Đường Mississauga. Khu vực này đã được ấn định là vị trí được đề xuất cho một Trung Tâm Thị 
Trấn mới trong Tầm Nhìn Brampton 2040 - một khu phức hợp hoàn chỉnh, đầy đủ dịch vụ với các lựa 
chọn việc làm và nhà ở. Kế hoạch phát triển Heritage Heights phản ánh các thực hành tốt nhất để tạo 
ra một cộng đồng, nơi những cư dân và chủ sử dụng lao động tương lai có thể tận hưởng một lối sống 
lành mạnh và chất lượng cuộc sống cao. Kế hoạch dựa trên sự tham gia rộng rãi của cộng đồng và đặt 
ra khuôn khổ cho một khu vực sống, làm việc, học tập và vui chơi bền vững, đáng sống, sôi động và 
lành mạnh. 

Brampton có nhiều cơ hội tăng trưởng về nhà ở và việc làm theo kế hoạch phát triển Heritage Heights 
được ủng hộ. Kế hoạch này có một loạt các lựa chọn về nhà ở với khả năng tiếp cận thuận tiện tới 
phương tiện giao thông có đường riêng, bao gồm một trạm GO được đề xuất và một hệ thống kết nối 
đường mòn và không gian mở. Trọng tâm của kế hoạch là một đường cao tốc đô thị bắc/nam, bao 
gồm làn đường dành riêng cho xe tải, thay cho Hành Lang Giao Thông Phía Tây GTA được đề xuất 
qua Heritage Heights. Đại lộ chính này sẽ tạo ra một trung tâm đô thị phức hợp cho cộng đồng, nơi 
người dân và du khách có thể mua sắm, thưởng thức các nhà hàng địa phương, khởi nghiệp và là một 
phần của lối sống lành mạnh, tích cực và sôi động. Khu Chăm Sóc Sức Khỏe được đề xuất, bao gồm 
các khu đất cho một bệnh viện tiềm năng trong tương lai và các dịch vụ hỗ trợ y tế bổ sung, nằm dọc 
theo đường cao tốc đô thị chính. Kế hoạch này sẽ tạo ra một cộng đồng hiện đại, được kết nối toàn 
diện với sự phát triển được thực hiện theo cách thân thiện với môi trường nhất. 

Để đảm bảo Heritage Heights phản ánh ý tưởng của cư dân Brampton, Thành Phố sẽ tiếp tục quá trình 
thu hút sự tham gia rộng rãi của công chúng với các bên liên quan. Thành Phố cũng sẽ thực hiện các 
nghiên cứu kỹ thuật cần thiết và phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền khác, với mục tiêu có một 
kế hoạch thứ cấp được điều chỉnh, giai đoạn tiếp theo của quá trình hoàn thành vào cuối năm 2020. 

Để biết thêm thông tin về Heritage Heights và chương trình quy hoạch của Thành Phố cho khu vực 
này, truy cập www.brampton.ca/nwbrampton. 

Trích dẫn 

“Mục tiêu tạo ra các cộng đồng hoàn chỉnh, bền vững và kết nối cho phép cư dân duy trì chất lượng 
cuộc sống cao là ưu tiên của Hội Đồng Thành Phố và là điều cần thiết để giúp chúng tôi đạt được Tầm 
Nhìn Brampton 2040. Là khu vực chưa phát triển cuối cùng của Brampton, Heritage Heights sẽ là cơ 

http://www.brampton.ca/nwbrampton


 

 

hội thú vị ngay từ khi bắt đầu. Tôi tin tưởng rằng kế hoạch phát triển này sẽ làm được điều đó, mang 
lại công ăn việc làm, nhà ở giá cả phải chăng và cơ hội sống, làm việc, học tập và vui chơi ở phía tây 
bắc Brampton.” 

-        Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 

  

“Thành Phố đã thu thập ý kiến đóng góp có giá trị của cư dân, từ mọi kinh nghiệm và nền tảng trên 
khắp Brampton và sự hợp tác thiết yếu đó chắc chắn sẽ được phản ánh trong kế hoạch phát triển 
Heritage Heights. Tầm Nhìn 2040 mang lại sự thay đổi thực sự trong cách chúng tôi lập kế hoạch, bao 
gồm việc xem xét tất cả sự phát triển như một phần tổng thể. Kế hoạch Heritage Heights là một phần 
quan trọng để giúp đạt được những mục tiêu này và tôi tự hào khi ủng hộ kế hoạch này." 

- Martin Medeiros, Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực, Khu 3 & 4; Chủ Tịch, Ủy Ban Kế Hoạch và Phát Triển, 
Thành Phố Brampton 

“Heritage Heights thực sự là một cơ hội độc nhất để phát triển một cộng đồng có tư duy tiến bộ, chu 
đáo và tốt đẹp mà tất cả người dân Brampton đều có thể tự hào. Khi chúng tôi tiếp tục thu hút sự tham 
gia của công chúng và các bên liên quan đầy nhiệt huyết, chúng tôi rất biết ơn niềm đam mê và những 
đóng góp tuyệt vời của họ. Người dân Brampton xứng đáng được hưởng những điều tốt nhất và kế 
hoạch phát triển này có thể mang lại điều đó theo rất nhiều cách”.” 

- Pat Fortini, Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực, Khu 7 & 8; Phó Chủ Tịch, Ủy Ban Kế Hoạch và Phát Triển, 
Thành Phố Brampton 

“Trong năm năm qua, chúng tôi đã hợp tác làm việc với các bên liên quan, chủ đất và cư dân 
Brampton để giúp định hình tương lai của Heritage Heights.  Kế hoạch phát triển bao gồm tầm nhìn 
phát triển các khu đất như một thực thể hoàn chỉnh và nêu bật định hướng quy hoạch phát triển bền 
vững, sôi động và giá cả phải chăng trong tương lai.  Chúng tôi tự hào ủng hộ kế hoạch này và sẽ tiếp 
tục tham gia với tất cả các bên để tiến tới việc đem đến một cộng đồng đáng sống và kết nối ở tây bắc 
Brampton. ” 

- Michael Palleschi, Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực, Khu 2 và 6, và Doug Whillans, Ủy Viên Hội Đồng 
Thành Phố, Khu 2 và 6, Thành Phố Brampton 

“Việc quy hoạch và xây dựng một cộng đồng phản ánh nhu cầu và ý tưởng của cư dân Brampton giúp 
thúc đẩy chúng tôi tại Thành Phố, và kế hoạch phát triển Heritage Heights giúp chúng tôi tiến thêm một 
bước để có thể thực hiện mục tiêu đó cho khu vực. Nhân viên mong đợi tiếp tục được tham gia với cư 
dân, chủ đất và các bên liên quan khác để sửa đổi kế hoạch thứ cấp Heritage Heights với mục tiêu tạo 
ra một cộng đồng đáng sống, kết nối và hoàn chỉnh.” 

- David Barrick, Giám Đốc Hành Chính, Thành Phố Brampton  
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