ላንድማርክ
2009 ላንድማርክ/ቫን ዶርን ኮሪደር እቅድ
በ2009 ላንድማርክን የክልሉን እና አጎራባች ስፍራዎችን ፍላጎቶች የሚያሟላ እና ከአጎራባች አካባቢዎች ጋር ለማገናኘት የሚያስችል ለተለያየ አገልግሎቶች የሚውል፣
ልዩ የሆነ ስነ ህንጻ፣ ትራንዚት፣ የማህበረሰብ ቦታዎች ያሉት የከተማ መንደር ለመፍጠር በማለም ከተማው ይህን እቀድ በስራ ላይ አውሏል።

አሁን እያቀድን ያለንው ለምንድን ነው?
ምንም እንኳን ከተማው ለዚህ ቦታ የግንባታ እቅዱን ቢያፀድቅም፣
የተለያዩ የገበያ፣ የባለቤት ትብብር፣ እና ገንዘብ ነክ ምክንያቶች
የቦታውን የተለያዩ ባለቤቶች እና የግንባታ ድርጅቶች እቅዳቸውን
እንዳይተገብሩ አግዷቸው ቆይቷል። ዛሬ ላይ ግን፣ የመኪና
ማቆሚያውን ጨምሮ አጠቃላይ ሞሉ በተለያዩ ባለቤቶች ስር
ያለ ሲሆን፣ አሁን ያሉት ባለቤቶች ይህን ክፍት ቦታ ደማቅ
ወደሆነ የከተማ ማእከል ለመቀየር ዝግጁ ናቸው። ነገር
ግን፣ ከተማው፣ ሞሉ ያለበት ቦታ እና የገበያው ሁኔታ
የ2009 እቅድ ተቀባይነት ባገኘበት ግዜ ከነበሩበት ሁኔታ
ተቀያይረዋል፣ እናም ግንባታውን ወደፊት ለማስቀጠል
የእቅድ ማሻሻያዎች የግድ ያስፈልጋሉ።

የእቅድ ማሻሻያው ሊያካትት የሚችለው፡
አዳዲስ አገልግሎቶች

የአገልግሎት ተለዋዋጭነት

ራሱን የቻለ/ሲግኒቸር ህንጻ

ወደ ቦታውና አቅራቢያው
መዳረሻ

የማህበረሰብ ተሳትፎ
11/14/18
የአማካሪ ቡድን/
የማህበረሰብ ስብሰባ

12/12/18
የአማካሪ ቡድን/
የማህበረሰብ ኦፕን ሃውስ

የአሌክሳንድሪያ ከተማ
ALEXANDRIAVA.GOV/LANDMARK

1/26/19
የአማካሪ ቡድን/
የማህበረሰብ ዎርክሾፕ

2/27/19
የአማካሪ ቡድን/
የማህበረሰብ ስብሰባ

ሚያዝያ 2019
የአሌክሳንድሪያ የእቅድ
ኮሚሽን እና የከተማው
ምክር ቤት የህዝብ
ስብሰባዎች

ላንድማርክ
ያለፈው እና ያሁኑ
ከተከፈተበት ከ 50 ዓመታት በፊት ጀምሮ የአሌክሳንድሪያ መለያ ገፅታ

1962-1963

ግምባታው በ51-ኤከር ስፋት ቦታ ላይ ተጀመረ።

1965

ላንድማርክ ማእከል በአካባቢው ሶስት የተለያዩ ዲፓርትመንት ስቶሮች ያሉት
የመጀመሪያው ክፍት የንግድ ማእከል በመሆን ስራውን ጀመረ።

1989

የላንድማርክ የገበያ ማእከል የተከለለ በመደረግ ታድሶ ዳግም ተከፈተ።

2006

አጠቃላይ እድገት አጋሮች (በወቅቱ ባለቤት የነበረው) መልሶ ክፍት ወደሆነ የገበያ
ማእከል ለመቀየር ፍቃድ አገኘ።

2009

ከተማው ላንድማርክ ለተለያዩ ጥቅሞች የሚውል የከተማ ማእከል እንዲሆን ራእይ
በመያዝ የላንድማርክ/ቫን ዶርን ኮሪደር እቅድ ተቀበለ።

2013

ሃወርድ ሁጅስ ማህበር (አዲሱ ባለቤት) በወቅቱ ባለቤት የነበረበትን የገበያ ማእከሉን ክፍል
ብቻ ማለትም መሀለኛውን ክፍል ለማደስ ፈቃድ አገኘ።

2015

ከተማው በ2013 ለሰጠው ፈቃድ ማሻሻያ አደረገ።

2016

ሃወርድ ሁጅስ ሜሲን ገዛ።

2018

ሃዋርድ ሁጅስ በ2009 የነበረውን እቅድ በመከተል እና የተወሰነ ማሻሻያ በማድረግ
አጠቃላይ ይዞታውን ለማደስ ዝግጁነቱን አመለከተ።
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