ENGLISH:
Anderson Park Master Plan
Community Meeting 1: Transcript
20 October 2020

This is the first community presentation for the Anderson Park Master Planning process. The goal of this
presentation is to start the discussion with the community about the future of Anderson Park. Ways to provide
input will be detailed at the end of the presentation.

SPANISH:
Plan Maestro del Parque Anderson
Reunión Comunitaria 1: Transcripción
20 Octubre 2020

Esta es la primera presentación comunitaria para el proceso de planificación para el Plan Maestro del Parque
Anderson. El objetivo de esta presentación es iniciar la discusión con la comunidad sobre el futuro del Parque
Anderson. Las formas de proporcionar información se detallarán al final de la presentación.
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VIETNAMESE:
Kế Hoạch Tổng Thể cho Công Viên Anderson
Buổi Họp Cộng Đồng lần thứ I: Văn bản chép lại
20 tháng 10, 2020
Trang 1:
Đây là phần trình bày cộng đồng lần thứ nhất trong tiến trình Soạn Thảo Kế Hoạch Tổng Thể cho Công
Viên Anderson. Mục tiêu của phần trình bày này là để khơi màu cuộc thảo luận với cộng đồng về
tương lai của Công Viên Anderson. Chi tiết về cách đóng góp ý kiến sẽ được nói rõ ở phần cuối của
phần trình bày này.
Trang 2:
Các Đối Tác Dự Án trong giai đoạn soạn thảo kế hoạch tổng thể này bao gồm Ủy Viên Hội Đồng Thành
Phố Edward Pollard (Quận J); Sở Công Viên và Giải Trí Thành Phố Houston; và Cơ Quan Tái Phát Triển
St. George Place.

ENGLISH:

ANDERSON PARK

Project Partners for this master plan phase include Council Member Edward Pollard (District J); Houston Parks
and Recreation Department; and St. George Place Redevelopment Authority.

VIRTUAL COMMUNITY PRESENTATION #1
OCTOBER 20, 2020

PROJECT PARTNERS:
COUNCIL MEMBER EDWARD POLLARD (DISTRICT J)

SPANISH:
Los colaboradores del proyecto para esta fase del plan maestro incluyen al concejal Edward Pollard (Distrito J); el
Departamento de Parques y Recreación de Houston; y la Autoridad de Reurbanización de St. George Place.

Kế Hoạch Tổng Thể cho Công Viên Anderson
Buổi Họp Cộng Đồng lần thứ I: Văn bản chép lại
20 tháng 10, 2020
Trang 1:

HOUSTON PARKS AND RECREATION DEPARTMENT

Đây là phần trình bày cộng đồng lần thứ nhất trong tiến trình Soạn Thảo Kế Hoạch Tổng Thể cho Công
Viên Anderson. Mục tiêu của phần trình bày này là để khơi màu cuộc thảo luận với cộng đồng về
tương lai của Công Viên Anderson. Chi tiết về cách đóng góp ý kiến sẽ được nói rõ ở phần cuối của
phần trình bày này.
Trang 2:
VIETNAMESE:

ST. GEORGE PLACE REDEVELOPMENT AUTHORITY

Các Đối Tác Dự Án trong giai đoạn soạn thảo kế hoạch tổng thể này bao gồm Ủy Viên Hội Đồng Thành
Phố Edward Pollard (Quận J); Sở Công Viên và Giải Trí Thành Phố Houston; và Cơ Quan Tái Phát Triển
St. George Place.
Trang 3:
Như các bạn thấy trong ảnh chụp từ trên không của vị trí hiện tại, công viên có diện tích khoảng 7 ½
mẫu, được phân loại là Công Viên Dân Cư, phía bắc giáp với đường Beverly Hill, phía tây là đường
Bering, phía nam giáp đường Schumacher, và phía đông thì giáp liền với dãy bất động sản. Các con
đường vay quanh ở phía bắc, phía tây và phía nam đều không có vỉa hè, mép hè, hay lề đường, và có
đường mương thoát nước lộ thiên. Về điểm đặc trưng thì công viên hiện có một sân bóng chày, 2 bãi
đậu xe, 2 sân quần vợt, một sân chơi cho trẻ và một khoảng không gian xanh rộng lớn nằm ở phía
đông của sân bóng chày.

Trang 4:

ENGLISH:
As you can see in this aerial photo of the existing site, the approximately 7 ½ -acre park, which is classified as
a Neighborhood Park, is bordered to the north by Beverly Hill Street, to the west by Bering Drive, to the south
by Schumacher Lane, and to the east by adjacent properties. The north, west, and south street edges have no
sidewalks nor curb and gutter, and have open ditches for drainage. In terms of site features, the park currently
contains a baseball field, 2 parking lots, 2 tennis courts, a playground, and a large amount of open green space
east of the baseball field.

EXISTING SITE AERIAL PHOTO:

BEVERLY HILL STREET
SPANISH:
Como se puede observar en esta foto aérea, los bordes de este parque comunitario de aproximadamente 7 acres
yKế
medio
sonh Beverly
Hillcho
Street
norte,
Bering Drive al oeste, Schumacher Lane al sur, y propiedades adyacentes
Hoạc
Tổng Thể
CôngalViên
Anderson
hacia al este. Las calles al borde norte, oeste y sur no contienen banquetas, bordillos, ni cunetas, y utilizan
zanjas
abiertas
para ellần
drenaje.
En términos
Buổi Họp
Cộng Đồng
thứ I: Văn
bản chépde
lại características, el parque actualmente contiene un campo de
béisbol, 2 estacionamientos, 2 canchas de tenis, un patio de juegos y una gran cantidad de campo abierto hacia
al20este
del10,
campo
tháng
2020de béisbol.

BERING DRIVE

Trang 1:
Đây là phần trình bày cộng đồng lần thứ nhất trong tiến trình Soạn Thảo Kế Hoạch Tổng Thể cho Công
Viên Anderson. Mục tiêu của phần trình bày này là để khơi màu cuộc thảo luận với cộng đồng về
tương lai của Công Viên Anderson. Chi tiết về cách đóng góp ý kiến sẽ được nói rõ ở phần cuối của
phần trình bày này.
Trang 2:
Các Đối Tác Dự Án trong giai đoạn soạn thảo kế hoạch tổng thể này bao gồm Ủy Viên Hội Đồng Thành
Phố Edward Pollard (Quận J); Sở Công Viên và Giải Trí Thành Phố Houston; và Cơ Quan Tái Phát Triển
St. George Place.
Trang 3:
VIETNAMESE:

SCHUMACHER LANE

Như các bạn thấy trong ảnh chụp từ trên không của vị trí hiện tại, công viên có diện tích khoảng 7 ½
mẫu, được phân loại là Công Viên Dân Cư, phía bắc giáp với đường Beverly Hill, phía tây là đường
Bering, phía nam giáp đường Schumacher, và phía đông thì giáp liền với dãy bất động sản. Các con
đường vay quanh ở phía bắc, phía tây và phía nam đều không có vỉa hè, mép hè, hay lề đường, và có
đường mương thoát nước lộ thiên. Về điểm đặc trưng thì công viên hiện có một sân bóng chày, 2 bãi
đậu xe, 2 sân quần vợt, một sân chơi cho trẻ và một khoảng không gian xanh rộng lớn nằm ở phía
đông của sân bóng chày.

Trang 4:
Vậy chúng ta cần một kế hoạch tổng thể như thế nào cho công viên này? Chúng tôi sẽ lần lượt trình
bày ba phương án thể hiện nhiều ý tưởng và sáng kiến khác nhau, và chúng tôi muốn nhấn mạnh
rằng đây KHÔNG phải là những kế hoạch riêng biệt cần đưa ra xem xét, mà những phương án này chỉ
thể hiện các sáng kiến có thể trau đổi và thay thế cho nhau. Những phương án này chỉ nhằm mục
đích khơi màu cuộc thảo luận với cộng đồng về tương lai của công viên, để giúp chúng tôi hiểu được

ENGLISH:
So how do we think about a master plan for this park? We’re going to present three options that show a range
of ideas, and we want to emphasize that these are NOT separate plans for consideration, but rather, they
represent a range of ideas that can be interchangeable. These are simply intended to get the conversation
about the future of the park started with the community to help us understand what it is the community wants
for Anderson Park. So our three options represent a range of possibilities from a more urban scheme, on the
left, which will be the option A, “Plaza” scheme, to more natural at the other extreme on the right, which is our
option C, or “Trail” scheme, with a hybrid option, which is our Option B in the middle, which is what we are calling
our “Lawn” scheme, and would include a mix of urban and nature elements. So now let’s look at what each of
these might look like…
Kế Hoạch Tổng Thể cho Công Viên Anderson

FRAMEWORK ORGANIZATION:
OPTION A:

PLAZA

OPTION B:

LAWN

OPTION C:

TRAIL

Buổi Họp Cộng Đồng lần thứ I: Văn bản chép lại
20 tháng 10, 2020
Trang 1:
Đây là phần trình bày cộng đồng lần thứ nhất trong tiến trình Soạn Thảo Kế Hoạch Tổng Thể cho Công
Viên Anderson. Mục tiêu của phần trình bày này là để khơi màu cuộc thảo luận với cộng đồng về
tương lai của Công Viên Anderson. Chi tiết về cách đóng góp ý kiến sẽ được nói rõ ở phần cuối của
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futuro del parque para ayudarnos a comprender qué es lo que la comunidad quiere para el Parque Anderson. Así
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A - esquema “Plaza.” Al otro extremo, a la derecha, un esquema más natural: Opción C - esquema
“Sendero.” Y
en
opción híbrida, la cual incluye una mezcla de elementos urbanos y naturales: Opción B – esquema
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“Césped.” Así que ahora veamos cómo se podría ver cada uno de estos ...
Trang 3:
Như các bạn thấy trong ảnh chụp từ trên không của vị trí hiện tại, công viên có diện tích khoảng 7 ½
mẫu, được phân loại là Công Viên Dân Cư, phía bắc giáp với đường Beverly Hill, phía tây là đường
Bering, phía nam giáp đường Schumacher, và phía đông thì giáp liền với dãy bất động sản. Các con
đường vay quanh ở phía bắc, phía tây và phía nam đều không có vỉa hè, mép hè, hay lề đường, và có
đường mương thoát nước lộ thiên. Về điểm đặc trưng thì công viên hiện có một sân bóng chày, 2 bãi
đậu xe, 2 sân quần vợt, một sân chơi cho trẻ và một khoảng không gian xanh rộng lớn nằm ở phía
đông của sân bóng chày.

VIETNAMESE:
Trang 4:

ACTIVE/HARDSCAPE

PASSIVE/SOFTSCAPE

Vậy chúng ta cần một kế hoạch tổng thể như thế nào cho công viên này? Chúng tôi sẽ lần lượt trình
bày ba phương án thể hiện nhiều ý tưởng và sáng kiến khác nhau, và chúng tôi muốn nhấn mạnh
rằng đây KHÔNG phải là những kế hoạch riêng biệt cần đưa ra xem xét, mà những phương án này chỉ
thể hiện các sáng kiến có thể trau đổi và thay thế cho nhau. Những phương án này chỉ nhằm mục
đích khơi màu cuộc thảo luận với cộng đồng về tương lai của công viên, để giúp chúng tôi hiểu được
cộng đồng muốn có những gì ở Công Viên Anderson. Vì vậy, ba phương án của chúng tôi chỉ là những
lựa chọn tiêu biểu mà thôi, từ một sơ đồ mang tính chất hết sức đô thị, phía bên trái đây, sẽ được
gọi là Phương Án A, hay là sơ đồ “Quảng Trường”, cho đến một sơ đồ có nhiều tính thiên nhiên hơn
so với sơ đồ bên phải, chúng tôi gọi là Phương Án C, hoặc sơ đồ “Đường Mòn”, và còn thêm một lựa
chọn dung hòa nữa đó chính là Phương Án B ở chính giữa, chúng tôi gọi là sơ đồ “Bãi Cỏ”, và đây là
sự kết hợp dung hòa các yếu tố đô thị và thiên nhiên. Và bây giờ chúng ta hãy cùng xem xem mỗi
phương án này sẽ trông như thế nào…

ENGLISH:
The urban scheme, Option A, or “Plaza” scheme, emphasizes active play and hardscape using plaza spaces
to organize its elements together. It retains the baseball field and tennis courts, relocates the existing
playground, and adds basketball and volleyball courts at the east edge. A lawn space shown at the north could
provide gathering space between these active programs, and pavilions could create opportunities for shade
and farmer’s market. At the south you can see a potential location for a food truck pad off Schumacher Lane,
and this scheme could relocate the south parking lot east of its current location. A walking loop around the
perimeter of the park would provide safe walking opportunities separated from the roadway…
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PROGRAM:

BallfiEld
BaskET Ball COuRT
WalkiNG lOOPs
PlaYGROuNd
TENNis COuRT (s)
fOOd TRuCk Pad
PaviliON aREa
faRmERs maRkET
PaRkiNG lOT(s)
vOllEYBall COuRT
laWN

BEVERLY HILL ST

WALKING LOOP

PLAYGROUND
PARKING
LOT

LAWN

BERING DR

PAVILION AREA

VOLLEYBALL
COURT

TENNIS
COURT

BASKET BALL
COURT

SPANISH:
La esquema urbana, Opción A, o esquema “Plaza”, enfatiza el juego activo y utiliza la plaza para organizar sus
elementos. Mantiene el campo de béisbol y canchas de tenis en sus ubicaciónes actuales, mientras reubica
el patio de recreo de niños y agrega canchas de baloncesto y voleibol al borde este del parque. El espacio de
césped que se muestra hacia el norte, podría proporcionar un lugar de reunión entre estas áreas de recreo
activas, mientras los pabellones podrían proporcionar lugares sombreados y también ser utilizados para
el mercado de agricultores. Hacia el sur, podría ser una posible ubicación para un camión de comida sobre
Schumacher Lane. Esta esquema podría reubicar el estacionamiento sur hacia el este de su ubicación actual. Un
sendero alrededor del perímetro del parque proporcionaría oportunidades seguras para caminar separados de la
calle ...

BALLFIELD

Trang 5:
VIETNAMESE:
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Sơ đồ đô thị, Phương Án A, hoặc sơ đồ “Quảng Trường”, đặt trọng tâm vào thể dục thể thao và cấu
trúc cố định qua việc tận dụng không gian quảng trường để sắp xếp các cấu trúc này lại với nhau.
Phương án này sẽ giữ lại sân bóng chày và sân quần vợt, dời đi sân chơi cho trẻ và xây thêm sân
bóng rổ và bóng chuyền ở rìa phía đông. Bãi cỏ ở phía bắc có thể dùng làm điểm tập hợp cho những
môn thể dục thể thao này và các nhà chồi sẽ giúp tạo bóng mát và tiện cho việc mở chợ chồm hổm.
Ở phía nam, các bạn có thể thấy đây có thể là một vị trí lý tưởng làm khu vực bán hàng rong ngay mé
đường Schumacher, và theo sơ đồ này thì sẽ dời bãi đậu xe ở phía nam nhích sang phía đông một
chút so với vị trí hiện tại của nó. Một đường đi bộ vòng quanh công viên sẽ tạo điều kiện đi bộ an
toàn cách biệt với đường phố…
Trang 6:
Trong trang trình bày tiếp theo đây các bạn có thể thấy những điều vừa được đề cập sẽ chuyển hóa
thành kế hoạch như thế nào cho công viên. Cây xanh đóng vai trò tô điểm cho xung quanh và lối đi
bộ, và giúp làm nổi bậc khu vực thể dục thể thao. Các nhà chồi sẽ được đặt ở những vị trí thuận tiện
cho các sinh hoạt giáp bên.

ENGLISH:
And you can see on this next slide how this might translate into a plan for the park. Trees reinforce the street
edges and walking paths, and help to define the active play areas. The pavilions are also located strategically to
serve multiple adjacent programs.
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BALLFIELD

SPANISH:
Y puede ver en la siguiente diapositiva cómo esto podría traducirse en un plan para el parque. Los árboles
refuerzan los bordes de las calles y los senderos para caminar, y ayudan a definir las áreas de recreo activas.
Los pabellones también están ubicados estratégicamente para servir las múltiples programaciones de recreo
adyacentes.

Trang 5:
Sơ đồ đô thị, Phương Án A, hoặc sơ đồ “Quảng Trường”, đặt trọng tâm vào thể dục thể thao và cấu
trúc cố định qua việc tận dụng không gian quảng trường để sắp xếp các cấu trúc này lại với nhau.
Phương án này sẽ giữ lại sân bóng chày và sân quần vợt, dời đi sân chơi cho trẻ và xây thêm sân
bóng rổ và bóng chuyền ở rìa phía đông. Bãi cỏ ở phía bắc có thể dùng làm điểm tập hợp cho những
môn thể dục thể thao này và các nhà chồi sẽ giúp tạo bóng mát và tiện cho việc mở chợ chồm hổm.
Ở phía nam, các bạn có thể thấy đây có thể là một vị trí lý tưởng làm khu vực bán hàng rong ngay mé
đường Schumacher, và theo sơ đồ này thì sẽ dời bãi đậu xe ở phía nam nhích sang phía đông một
chút so với vị trí hiện tại của nó. Một đường đi bộ vòng quanh công viên sẽ tạo điều kiện đi bộ an
toàn cách biệt với đường phố…
Trang 6:
VIETNAMESE:
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Trong trang trình bày tiếp theo đây các bạn có thể thấy những điều vừa được đề cập sẽ chuyển hóa
thành kế hoạch như thế nào cho công viên. Cây xanh đóng vai trò tô điểm cho xung quanh và lối đi
bộ, và giúp làm nổi bậc khu vực thể dục thể thao. Các nhà chồi sẽ được đặt ở những vị trí thuận tiện
cho các sinh hoạt giáp bên.
Trang 7:
Kế tiếp là Phương Án B, chúng tôi còn gọi là sơ đồ “Bãi Cỏ”, phương án này đặt một bãi cỏ ngay trung
tâm của công viên để dùng cho nhiều mục đích khác nhau. Phương Án này được xem như sự kết hợp
dung hòa giữa hai Phương Án Đô Thị và Phương Án Thiên Nhiên, và các bạn có thể thấy phân nửa nằm
ở phía tây có kiểu dáng quảng trường hơn với các cấu trúc thể dục thể thao cố định và phân nửa ở
phía đông sẽ chú trọng hơn đến thiên nhiên và sinh hoạt giải trí. Chúng ta cũng sẽ có đường đi bộ
vòng quanh công viên với các đường lưu thông nội bộ kết nối khu đô thị với khu thiên nhiên lại với
nhau. Một số sinh hoạt khả thi cho phương án này có thể là xây một công viên chó, với khu vực chó
lớn và chó nhỏ riêng biệt, các nhà chồi để tạo bóng mát và chợ chồm hổm; một khu vực bán hàng
rong dọc theo đường Schumacher; và khu vực thể dục ngoài trời với một sân chơi nước nằm giữa
bãi cỏ và khu thiên nhiên. Ngoài ra, cũng có thể xây một sân chơi ngay vị trí trung tâm liền kề với sân

ENGLISH:
Next, Option B, which we refer to as the “Lawn” scheme, locates a multi-use lawn at the heart of the park. This
option is also considered to be the hybrid option between the extremes of the urban and nature options, and
you can see the split between the west half, which has more of a plaza-type feel with structured programs, and
the east half, which would be more focused on nature and passive activities. We also have the walking loop at
the perimeter of the park with internal circulation paths that unify the urban side with the nature side. Potential
programs for this option could include a dog park with separate small and large dog enclosures, pavilions for
shade and farmer’s markets; a food truck pad along Schumacher; and outdoor fitness and a splash pad area
between the great lawn and natural area. Additionally, a playground could be located centrally and adjacent to
the splash pad and great lawn, which would keep younger park users away from the adjacent streets. The native
naturalized areas on the east would provide opportunities for nature trails and picnicking.
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Trong trang trình bày tiếp theo đây các bạn có thể thấy những điều vừa được đề cập sẽ chuyển hóa
thành kế hoạch như thế nào cho công viên. Cây xanh đóng vai trò tô điểm cho xung quanh và lối đi
bộ, và giúp làm nổi bậc khu vực thể dục thể thao. Các nhà chồi sẽ được đặt ở những vị trí thuận tiện
cho các sinh hoạt giáp bên.
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Kế tiếp là Phương Án B, chúng tôi còn gọi là sơ đồ “Bãi Cỏ”, phương án này đặt một bãi cỏ ngay trung
tâm của công viên để dùng cho nhiều mục đích khác nhau. Phương Án này được xem như sự kết hợp
dung hòa giữa hai Phương Án Đô Thị và Phương Án Thiên Nhiên, và các bạn có thể thấy phân nửa nằm
ở phía tây có kiểu dáng quảng trường hơn với các cấu trúc thể dục thể thao cố định và phân nửa ở
phía đông sẽ chú trọng hơn đến thiên nhiên và sinh hoạt giải trí. Chúng ta cũng sẽ có đường đi bộ
vòng quanh công viên với các đường lưu thông nội bộ kết nối khu đô thị với khu thiên nhiên lại với
nhau. Một số sinh hoạt khả thi cho phương án này có thể là xây một công viên chó, với khu vực chó
lớn và chó nhỏ riêng biệt, các nhà chồi để tạo bóng mát và chợ chồm hổm; một khu vực bán hàng
rong dọc theo đường Schumacher; và khu vực thể dục ngoài trời với một sân chơi nước nằm giữa
bãi cỏ và khu thiên nhiên. Ngoài ra, cũng có thể xây một sân chơi ngay vị trí trung tâm liền kề với sân
chơi nước và bãi cỏ, như vậy sẽ giúp em nhỏ tránh xa được các con đường xe cộ giáp ranh. Khu vực
thiên nhiên phía đông sẽ tạo điều kiện cho những sinh hoạt dã ngoại và đường mòn thiên nhiên.
Trang 8:
Đến trang trình bày này thì chúng ta sẽ thấy được kế hoạch cho phương án này sẽ trông như thế
nào, với việc trồng thêm cây xanh dọc theo đường phố để tô điểm xung quanh và che mát cho vỉa hè,
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espacios verdes para la comunidad. Además, esta opción reduce la cantidad de estacionamiento. La idea es
Trang 7:
que a medida que la comunidad aumente su número de familias, más personas caminarán al parque en lugar
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estacionamiento en la calle, lo cual libera valioso espacio en el parque para mejores usos.
tâm của công viên để dùng cho nhiều mục đích khác nhau. Phương Án này được xem như sự kết hợp
dung hòa giữa hai Phương Án Đô Thị và Phương Án Thiên Nhiên, và các bạn có thể thấy phân nửa nằm
ở phía tây có kiểu dáng quảng trường hơn với các cấu trúc thể dục thể thao cố định và phân nửa ở
phía đông sẽ chú trọng hơn đến thiên nhiên và sinh hoạt giải trí. Chúng ta cũng sẽ có đường đi bộ
vòng quanh công viên với các đường lưu thông nội bộ kết nối khu đô thị với khu thiên nhiên lại với
nhau. Một số sinh hoạt khả thi cho phương án này có thể là xây một công viên chó, với khu vực chó
lớn và chó nhỏ riêng biệt, các nhà chồi để tạo bóng mát và chợ chồm hổm; một khu vực bán hàng
rong dọc theo đường Schumacher; và khu vực thể dục ngoài trời với một sân chơi nước nằm giữa
bãi cỏ và khu thiên nhiên. Ngoài ra, cũng có thể xây một sân chơi ngay vị trí trung tâm liền kề với sân
chơi nước và bãi cỏ, như vậy sẽ giúp em nhỏ tránh xa được các con đường xe cộ giáp ranh. Khu vực
thiên nhiên phía đông sẽ tạo điều kiện cho những sinh hoạt dã ngoại và đường mòn thiên nhiên.
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Trong trang trình bày tiếp theo đây các bạn có thể thấy những điều vừa được đề cập sẽ chuyển hóa
thành kế hoạch như thế nào cho công viên. Cây xanh đóng vai trò tô điểm cho xung quanh và lối đi
En esta diapositiva, podemos ver cómo comienza a verse un plan para esta opción. La adición de árboles a
bộ, và giúp làm nổi bậc khu vực thể dục thể thao. Các nhà chồi sẽ được đặt ở những vị trí thuận tiện
lo largo de las calles, los cuales ayudan a definir los bordes del parque mientras proporcionan sombra a las
cho cácbanquetas,
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nuevas
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muchos árboles nuevos en el área naturalizada hacia el este del parque, crean valiosos
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We can see what a plan for this option starts to look like on this slide with the addition of trees along the
streets to define the street edges and shade new sidewalks, and plenty of new trees in the eastern nature area
to create valuable greenspace within the neighborhood. Additionally, this option reduces the total amount of
parking
under the thinking that as the neighborhood increases its number of families, more people will walk to
Trang 5:
the park instead of drive, and other ongoing projects are reconsidering the surrounding streetscapes to provide
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trúc cố định qua việc tận dụng không gian quảng trường để sắp xếp các cấu trúc này lại với nhau.
Phương án này sẽ giữ lại sân bóng chày và sân quần vợt, dời đi sân chơi cho trẻ và xây thêm sân
bóng rổ và bóng chuyền ở rìa phía đông. Bãi cỏ ở phía bắc có thể dùng làm điểm tập hợp cho những
môn thể dục thể thao này và các nhà chồi sẽ giúp tạo bóng mát và tiện cho việc mở chợ chồm hổm.
Ở phía nam, các bạn có thể thấy đây có thể là một vị trí lý tưởng làm khu vực bán hàng rong ngay mé
đường Schumacher, và theo sơ đồ này thì sẽ dời bãi đậu xe ở phía nam nhích sang phía đông một
chút so với vị trí hiện tại của nó. Một đường đi bộ vòng quanh công viên sẽ tạo điều kiện đi bộ an
toàn cách biệt với đường phố…

SCHUMACHER LN

Đến trang trình bày này thì chúng ta sẽ thấy được kế hoạch cho phương án này sẽ trông như thế
nào, với việc trồng thêm cây xanh dọc theo đường phố để tô điểm xung quanh và che mát cho vỉa hè,
và với nhiều cây xanh sẽ được trồng trong khu vực thiên nhiên ở phía đông để tạo một không gian
xanh quý giá cho khu phố. Ngoài ra, phương án này sẽ giảm bớt diện tích bãi đậu xe với ý kiến cho
rằng một khi có nhiều gia đình dọn đến khu vực lân cận, nhiều người sẽ đi bộ đến công viên thay vì lái
xe đến và các dự án khác đang được thực hiện cũng cân nhắc đến cảnh quan đường phố xung quanh
để tạo thêm làn đậu xe dọc hai bên đường, giúp gia tăng thêm không gian quý giá cho công viên để
sử dụng vào mục đích tốt hơn.

ENGLISH:
And finally, Option C, which is the “Trail” option, maximizes the amount of greenspace for the park. You can see
that this option is predominantly native naturalized areas with various lengths and loops of walking trails. In
terms of program, we have a large multi-use lawn in the southwest corner; pavilions are strategically scattered
through the park for shade and potential farmer’s markets; a food truck location along Schumacher; an
expanded playground near its current location, and again, and a reduced parking lot from its current size with
the idea that neighborhood residents will walk to the park instead of drive or utilize future street parking.
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Y finalmente, la Opción C, que es la opción “Sendero”, maximiza la cantidad de espacio verde para el parque.
Puede ver que esta opción es predominantemente áreas naturalizadas con senderos para caminar. En
términos de programación, tenemos un gran césped de usos múltiples en la esquina suroeste; los pabellones
están estratégicamente localizados por el parque para proporcionar sombra y utilizarse para mercados de
agricultores; una ubicación para camiones de comida a lo largo de Schumacher Lane; un patio amplio de recreo
para niños cerca de su ubicación actual, y una vez más, un estacionamiento reducido con la idea de que los
residentes de la comunidad caminarán al parque en lugar de conducir o utilizaran estacionamiento sobre la calle
en el futuro.
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Và cuối cùng là Phương Án C, phương án “Đường Mòn”, phương án này mở rộng tối đa không gian
xanh cho công viên. Các bạn có thể thấy rằng phương án này chủ yếu là các khu vực thiên nhiên bản
địa với nhiều lối đi bộ quanh co có kích thước dài ngắn khác nhau. Về mặt sinh hoạt thì chúng ta có
một bãi cỏ rộng nằm ở góc Tây Nam, có thể dùng cho nhiều mục đích khác nhau; các nhà chồi nằm
rải rác theo chiến lược khắp công viên để tạo bóng mát và tiện việc mở chợ chồm hổm; một khu vực
bán hàng rong nằm dọc đường Schumacher; sân chơi cho trẻ sẽ được dịch sang một chút và mở
rộng ra thêm, và diện tích bãi đậu xe sẽ giảm bớt, lý do như đã nói là dân cư ở khu vực lân cận sẽ đi
bộ đến công viên thay vì lái xe tới hoặc họ có thể sử dụng nơi đậu xe dọc hai bên đường trong tương
lai.
Trang 10:
Như vậy, các bạn có thể thấy rằng phương án này tận dụng cây xanh ven đường để tô điểm xung
quanh và tạo bóng râm; các nhà chồi được đặt để tại những điểm thuận tiện cho các sinh hoạt liên
quan và một khoảng trống không gian thiên nhiên sẽ cho phép trồng thêm một số lượng lớn cây
xanh, tạo thành một ốc đảo xanh trong khu vực TIRZ #1, nơi hiện thiếu vắng hẳn bóng cây trong công
viên.

ENGLISH:
As a plan, you can see that this option utilizes perimeter street trees to reinforce the edges and provide shade;
pavilions are located to take advantage of their associated program locations, and a large amount of naturalized
greenspace would provide an opportunity to plant a large number of trees that would create an oasis of green
within the TIRZ #1 area, which is currently highly lacking in park space.
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Como se puede ver, el plano para esta opción utiliza árboles al perímetro de las calles para reforzar los bordes
y proporcionar sombra. Los pabellones están ubicados para aprovechar las ubicaciones de sus programaciones
asociadas, y una gran cantidad de espacio verde naturalizado brindaría la oportunidad de plantar árboles que
crearían un oasis verde dentro del área TIRZ # 1, que actualmente carece de espacio de parque.

BERING DR
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Và cuối cùng là Phương Án C, phương án “Đường Mòn”, phương án này mở rộng tối đa không gian
xanh cho công viên. Các bạn có thể thấy rằng phương án này chủ yếu là các khu vực thiên nhiên bản
địa với nhiều lối đi bộ quanh co có kích thước dài ngắn khác nhau. Về mặt sinh hoạt thì chúng ta có
một bãi cỏ rộng nằm ở góc Tây Nam, có thể dùng cho nhiều mục đích khác nhau; các nhà chồi nằm
rải rác theo chiến lược khắp công viên để tạo bóng mát và tiện việc mở chợ chồm hổm; một khu vực
bán hàng rong nằm dọc đường Schumacher; sân chơi cho trẻ sẽ được dịch sang một chút và mở
rộng ra thêm, và diện tích bãi đậu xe sẽ giảm bớt, lý do như đã nói là dân cư ở khu vực lân cận sẽ đi
bộ đến công viên thay vì lái xe tới hoặc họ có thể sử dụng nơi đậu xe dọc hai bên đường trong tương
lai.
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Như vậy, các bạn có thể thấy rằng phương án này tận dụng cây xanh ven đường để tô điểm xung
quanh và tạo bóng râm; các nhà chồi được đặt để tại những điểm thuận tiện cho các sinh hoạt liên
quan và một khoảng trống không gian thiên nhiên sẽ cho phép trồng thêm một số lượng lớn cây
xanh, tạo thành một ốc đảo xanh trong khu vực TIRZ #1, nơi hiện thiếu vắng hẳn bóng cây trong công
viên.

Trang 11:
Bây giờ thì chúng tôi đã trình bày xong những ý tưởng này, chúng tôi muốn nghe ý kiến từ các bạn.
Phần trình bày này sẽ được cung cấp trên trang mạng ENGAGETIRZ1.COM sau buổi họp tối nay để cho
những ai muốn dành nhiều thời giờ đào sau hơn hoặc cho những người không thể tham dự buổi
thuyết trình trực tiếp tối nay. Chúng tôi có BA cách để các bạn đóng góp ý kiến: trước tiên, chúng tôi
sẽ ghi lại các câu hỏi của các bạn và sẽ cung cấp một văn bản giải đáp; thứ hai, có nhiều cách để bạn
có thể đóng góp ý kiến trên trang ENGAGETIRZ1.COM (hiển thị trang web); và thứ ba, các bạn có thể

ANDERSON PARK

VIRTUAL COMMUNITY PRESENTATION #1
OCTOBER 20, 2020

This entire presentation will be posted in the next day for closer viewing by the community and by people unable to join
tonight at ENGAGETIRZ1.COM
Three Ways to provide Input:
1. Comments received in Chat tonight
2. interactive input options on ENGAGETIRZ1.COM
3. Email comments to mRobinson@sWaGroup.com or Jvick@sWaGroup.com (these emails are also provided at the
ENGAGETIRZ1.COM anderson Park page)
**Please send all questions/comments by October 27, 2020**
Responding to Community Input:
Responses to questions/comments will be posted by November 10, 2020.
a brief survey will then be posted for further community input in order to focus details in developing a draft master plan;
please stayed tuned.
Next Steps:
draft master Plan will be prepared and then presented to the community in a second virtual meeting. Timing estimated
to be before Christmas. Related announcements will be made for this second virtual meeting.

ENGLISH:
So now that we’ve presented these ideas, we’d like to hear from the community. This presentation will be
provided online at ENGAGETIRZ1.COM after this meeting for people who would like to spend more time with the
material or for people who were unable to attend the live presentation tonight. We have THREE ways for you to
provide input: first, we’ll record your chat questions and provide a written record with responses; second, there
are multiple opportunities on the ENGAGETIRZ1.COM site for you to input information (show site); and third, you
may email Michael Robinson at MRobinson@swagroup.com or James Vick at JVick@swagroup.com. These email
addresses are also on the Anderson Park page at ENGAGETIRZ1.COM.
Please submit questions or comments by any of these methods by next Tuesday, October 27. We will then
post coordinated responses by November 10 and will then create a brief survey based on the collected input
to further inform the park planning. A Draft Master Plan will then be presented at a second Virtual Community
Meeting with another opportunity for input. Announcements will be made for both the survey and second Virtual
Meeting so please stay tuned.

Trang 9:
Và cuối cùng là Phương Án C, phương án “Đường Mòn”, phương án này mở rộng tối đa không gian
xanh cho công viên. Các bạn có thể thấy rằng phương án này chủ yếu là các khu vực thiên nhiên bản
SPANISH:
địa với nhiều lối đi bộ quanh co có kích thước dài ngắn khác nhau. Về mặt sinh hoạt thì chúng ta có
Entonces, ahora que hemos presentado estas ideas, nos gustaría escuchar a la comunidad. Esta presentación
một bãi cỏ rộng nằm ở góc Tây Nam, có thể dùng cho nhiều mục đích khác nhau; các nhà chồi nằm
se proporcionará en línea en la pagina ENGAGETIRZ1.COM después de esta reunión para las personas que deseen
rải rác
theo
chiếncon
lược
côngo viên
bóng mát
việc mở
chợ achồm
hổm; một khu
pasar
más
tiempo
el khắp
material
para để
lastạo
personas
quevà
notiện
pudieron
asistir
la presentación
en vực
vivo esta
bán
hàng
rong
nằm
dọc
đường
Schumacher;
sân
chơi
cho
trẻ
sẽ
được
dịch
sang
một
chút
và
mở
noche. Disponemos con TRES formas para que nos proporcionen información: primeramente, registraremos las
preguntas
del chat
y proporcionaremos
ungiảm
registro
conđãlasnói
respuestas;
existen
rộng ra thêm,
và diện
tích bãi đậu xe sẽ
bớt,escrito
lý do như
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oportunidades
en
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para
ingresar
su
información
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sitio);
y
tercero,
bộ đến công viên thay vì lái xe tới hoặc họ có thể sử dụng nơi đậu xe dọc hai bên đường trong tương puede
enviar un correo electrónico a Michael Robinson al correo MRobinson@swagroup.com y a James Vick al correo
lai.
JVick@swagroup.com. Estos correos electrónicos también se encuentran en la página de Anderson Park en
ENGAGETIRZ1.COM.
Trang 10:
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quan và một khoảng trống không gian thiên nhiên sẽ cho phép trồng thêm một số lượng lớn cây
preliminar se presentara en una segunda Reunión Virtual Comunitaria en la cual tendrá otra oportunidad para
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Trang 11:
VIETNAMESE:
Bây giờ thì chúng tôi đã trình bày xong những ý tưởng này, chúng tôi muốn nghe ý kiến từ các bạn.
Phần trình bày này sẽ được cung cấp trên trang mạng ENGAGETIRZ1.COM sau buổi họp tối nay để cho
những ai muốn dành nhiều thời giờ đào sau hơn hoặc cho những người không thể tham dự buổi
thuyết trình trực tiếp tối nay. Chúng tôi có BA cách để các bạn đóng góp ý kiến: trước tiên, chúng tôi
sẽ ghi lại các câu hỏi của các bạn và sẽ cung cấp một văn bản giải đáp; thứ hai, có nhiều cách để bạn
có thể đóng góp ý kiến trên trang ENGAGETIRZ1.COM (hiển thị trang web); và thứ ba, các bạn có thể
gửi email tới Michael Robinson theo địa chỉ MRobinson@swagroup.com hoặc James Vick theo địa chỉ
JVick@swagroup.com. Các địa chỉ email này cũng có trên trang nhà của Công Viên Anderson tại
ENGAGETIRZ1.COM.
Vui lòng gửi câu hỏi hoặc ý kiến qua một trong những cách ở trên trước ngày Thứ Ba, 27 tháng 10.
Sau đó, chúng tôi sẽ đăng tải các câu trả lời tương ứng trước ngày 10 tháng 11 và sau đó sẽ biên
soạn một bản khảo sát ngắn dựa trên những ý kiến thu thập được để xúc tiến việc soạn thảo Kế
Hoạch Cho Công Viên. Kế Hoạch Tổng Thể Dự Thảo sau đó sẽ được trình bày tại Cuộc Họp Cộng Đồng
Thứ Nhì qua Mạng Lưới, cũng là một cơ hội khác để đóng góp ý kiến. Sẽ có thêm thông báo về bản
khảo sát và Buổi Họp thứ nhì này, vì vậy các bạn hãy tiếp tục theo dõi.

