Hình Dung W i l l o w i c k !
Tầm nhìn là quá trình mà cộng đồng tưởng tượng và xác định tương lai muốn có.

Giới thiệu về Kế Hoạch Tầm Nhìn
Thành Phố Garden Grove và Santa Ana cùng mời cộng
đồng tham gia giúp phát triển một Kế Hoạch (Vision
Plan) để tái phát triển khu vực sân golf Willowick. Quá
trình bao gồm việc tham khảo các lựa chọn cách sử
dụng khu đất được hình thành bởi cộng đồng và các
bên liên quan. Kế hoạch sẽ được sử dụng để hướng
dẫn việc phát triển cho khu Willowick.
Quá trình quan sát này sẽ khám phá cách Willowick
có thể phục vụ và làm phong phú cho cộng đồng tốt
nhất. Kế Hoạch Tầm Nhìn (Vision Plan) sẽ là một kế
hoạch của cộng đồng- nhằm thúc đẩy nhu cầu, mục
tiêu, ý tưởng và ý kiến phản hồi. Càng có nhiều quan
điểm được chia sẻ thì càng tốt! Làm việc cùng cộng
đồng là điều quan trọng đối với chúng tôi khi trả lời
các câu hỏi chính như:
•

Hãy Hình Dung Tương Lai
Của Sân Golf Willowick!

Lắng nghe

•

Những hoạt động và chương trình nào là cần
thiết?
Làm thế nào để có thể tôn vinh di sản và môi
trường giàu có của Thành phố Santa Ana và
Garden Grove trong khi vẫn theo kịp với những
thay đổi về điều kiện và xu hướng?
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Goodwill Industries

Spurgeon
Intermediate School
2701 W. 5th St.
Santa Ana, CA 92703

Buena Clinton Youth
and Family Center

12661 Sunswept Ave.
Garden Grove, CA 92843

Spurgeon
Intermediate School

6:00 - 8:00 p.m.

6:00 - 8:00 p.m.

6:00 - 8:00 p.m.

410 N. Fairview St.
Santa Ana, CA 92703

6:00 - 8:00 p.m.
Khám phá ý tưởng, nhu
cầu và mục tiêu của
cộng đồng.

Khám phá tiềm năng kinh tế và thị trường,
sau đó lên ý tưởng và phát thảo ý tưởng
của bạn cho tương lai của Willowick.

2701 W. 5th St.
Santa Ana, CA 92703

Thu nhận ý kiến phản
hồi về các khái niệm
được phát triển dựa
trên thông tin từ các
buổi hội thảo trước.
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Sân Golf Willowick tọa lạc ở Thành phố Santa Ana, nằm
trên Đường 5th Street, ngay cạnh Sông Santa Ana, tại
địa chỉ 3017 W. 5th Street. Nơi này hiện đang là sân
golf 18 lỗ thuộc sở hữu của Thành phố Garden Grove.
Khu vực này nằm tiếp giáp với sông Santa Ana ở phía
đông, phía bắc là Pacific Electric (PE) Right-of-Way,
và ở tiếp giáp trung tâm Buena Clinton của Garden
Grove. Về phía đông bên kia sông Santa Ana là trường
tiểu học Spurgeon và công viên Spurgeon. Bên phía
tây của khu vực là khu phố Santa Anita của Santa
Ana. Trực tiếp về phía nam là Công viên Cesar Chavez
Campesino.

Cùng Tham Gia!
Sự tham gia và góp ý của bạn xây
dựng nền tảng cho kế hoạch!
Bạn có thể giúp chúng tôi bằng cách chia sẻ ý tưởng
và đóng góp ý kiến để giúp định hình các khái niệm
thiết kế và phương án khác. Cùng tham gia với chúng
tôi trong việc tạo tầm nhìn bằng cách tham gia vào
bất kỳ hoặc tất cả các buổi hội thảo.

Cần thêm thông tin:
Coi tại website:
www.ggcity.org/econdev/envision-willowick

Liên lạc với Ban Phát triển Cộng đồng:
Garden Grove
Mary Medrano
Associate Planner
marym@ggcity.org
714-741-5315
Lisa Kim
Community and Economic Development Director
lisak@ggcity.org
714-741-5121

Santa Ana
Vince Fregoso
Principal Planner
vfregoso@santa-ana.org
714-667-2713

