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  يتج ونرهية طقمنل يةالرسم طةلخا يلتعد

 ةماع نظرة

(OPA)ةيمرسل يتعد ةخطب keeercrbTimك( يكربرمت) تعامجم تمقدت  Official Plan Amendment (OPA) [PDF 58 

KB] ةالخط يقبتط سعىي .  ةعراجملل وتاواأ ةنيمد ةيلدب لىإ (OPA) تين جيروه حي يرمعت عادةبإ حمالسا ىال  Heron Gate

 .ةمادقال اماع نيعشرال اردم لىع ليلحاا كنيالس

عقمولا فوص

 Baycrest تيكرسب قيطرب 2898 و 2881 و 2848 و 2851   ةرقملما ةينلسكا كالالما على OPA ةيمرسالل يتعدال ةخط ثرتؤ

Drive دوويدار سقيطرب 2831 و 2820 و Cedarwood Drive دووندل ساقيطرب 2816 و Sandalwood Drive .ةقطنم يحد 

 من Heron Gate Mall  تي جنهيرو عجممو Sandalwood Park نزهتوم Heron Road لاالشم من نهيرو قيطر يرعمتال

 في ةينلسكا ياءواألح Heron Gate Community تي جنويره مركزو ، بونالج من Walkley Road يكلوو شارع و ,قالشر

.بلغرا

Location map [PDF 144 KB]

 نهيرو ةحباس مماوح قشق نيبام سمخ و  ,(سوها ن)تاو فاعتاالر ةفضمنخ لنازم ايلاح نتضميو اراتكه 21 يحوال عقموال ةساحم غبلت

 .عقمولل رقيالش ليماالش نلركا في نشاءاإل ديق قبطوا ستة من ةينسك نبام ةثالث ككذل كناهو. عمجمال ةيقوحد يخارجال تيج

  قبيالتط يلاصتف

 ككذلو  2840Baycrest Drive و 2851 و 2861   ةمقلمرا تسيكرب قيطر ىعل ةاقعالو ةينالسك نيبالما على ظلحفاا قيبطتال قترحي

. عقولما ةيبق ىعل يدةجد ةينكس  نابم ناءب حتريقو ماك C.edarwood Drive 2870 و 2850 ووديدار سقيطر على ةواقعال نيبالما

 يدةلجدا نيبالما بعض يوتتحس ماك. ةينسك ةوحد 5500 ليحوا متضسو اقباط 40 إلى نيبقطا من يدةالجد نيبالما فاعتار وحترايس

 لنو. ةمنطقال تالمواصف ةبقطام ةيتجار تمااستخدا  Heron Roadنهيرو قيطرو Walkley Road يكلوو قيطر لوط على ةواقعال

.عقموال في يدةجدال تاوحدال فروتت تىح ةيحال ةينسك ةوحدا أي هدم تمي

 وودندلسا نزهتبم تارامس قيطر عن هاوصل تميوس عقولما طوس في تارهك 1.6 هاتاحمس ةامع ةيقحد نشاءإ اضيأ حرتقي

Sandalwood Park كليوو -نرويه نزهتمو Heron-Walkley Park  ياحال ودةجتولما. 

 خطةال مفهوم

Concept plan [PDF 2.3 MB]

 ةيمرسالل يتعدال ةخط لمتشس و ماك. قترحلما يرعمتبال حسمت عقبالمو ةصخا تاياسس عوض هو ةيالرسم ةطخال ليتعد من لغرضا

OPA عام ظامن تياساوس ناءب جنموذ لتشمسو هايف راضياأل مستخداالو ةقطنلمل ةيرؤ.  

https://documents.ottawa.ca/sites/default/files/highlight_opa_en.pdf
https://documents.ottawa.ca/sites/default/files/highlight_opa_en.pdf
https://documents.ottawa.ca/sites/default/files/heron_gate_en.pdf
https://documents.ottawa.ca/sites/default/files/hg_concept_en.pdf


ينمالز وللجدا

 ٩١٠٢ عام موزت ١٨ ىلإ نايرحز ٢٠ من - )ناسال( وممعال تيقاتعل لتلقي لىألوا ترةفال .1
 ٩١٠٢ عام يفص -( ةمعاال يسل) ريضالح ميمصتال ةعراجم ةنلج مع كزةمر ةجلس .2
 ٩١٠٢ عام يفخر - ١#   معتمجلل حتوفمال تيبال ةجلس ةوجلس دييهمتال يطتخطال .3
 ٩١٠٢ عام يفخر - ريضالح ميمصتال ةعراجم ةنلج لبق من ةيملرسا ةعراجمال .4
 ٩١٠٢  عام يفخر - ٢#   معتمجلل حتوفمال تيبال ةجلس .5
 ٠٢٠٢ عام لئأوا - ةنيالمد سومجل يطتخطال ةنلج تعاماتاج .6

 دتقتع ماب ارناخب

 عقموال ىعل ةيلرسما ةطلخا ليتعد بطل من ءكجز تاواوأ ةنيمدةيبلد هاتتلق تيال تاوالدراس ططخال عيجم على العطاال كنمكي
Development Application Search Tool

 :يقطبلتا هذا ىلع قاتيلتع ديمقت مكنكي

Development Application Search Tool عقولما لالخ من• 

Melanie.Gervais@ottawa.ca  نيكترواإلل يدبرال قيطر عن •

2576 -580-613ساكالفب •

  إلى يدبرال قيطر عن •

Mélanie Gervais, City of Ottawa, 110 Laurier Avenue West, Ottawa, ON  K1P 1J1, mail code 01-14 

ext. 24025    ةيلحوتال ثم    2424-580-613   الرقم على Mélanie Gervais إلى فتهاال برع •

2019 عام فيخر يمموعال ماعتجاال في •

  االحق طيطالتخ ةنلج ماعتاج عدمو في •

 اعيدمو يعمبج مكإعال يتم أن في بغتر تنك واذا .موزت ١٧  عاءبألرا يوم لبحلو يقبطتال لىع تمالحظاال لإرسا رجىي

  يالتال ننواعال لىع ونيتركال بريد لارسا نككمي تراراقالو تعاماتالجا

Melanie.Gervais@ottawa.ca  ونيتركاإلل بريدال 

 نميؤ ماب ةكمشارلل تايرغت أي ىإل ةبحاج تنك إذا لكلذ. وتاواأ ةنيمد ةيلدبل مهم نيعوقملل لالوصو ةينكامإ ليهتسر بتعي

 مقلربا لصتا أو، Melanie.Gervais@ottawa.ca. ليالتا ننواعال لىع ونيتركإل بريد لاإرس رجىيف ، تكراح

 ext. 24025   ةويلتحال ثم 580-2424  613

https://app01.ottawa.ca/postingplans/appDetails.jsf;jsessionid=56D6CBD4B0815F93EC15D6B07E261E22?lang=en&appId=__BHONMT
https://app01.ottawa.ca/postingplans/appDetails.jsf;jsessionid=56D6CBD4B0815F93EC15D6B07E261E22?lang=en&appId=__BHONMT
mailto:Melanie.Gervais@ottawa.ca
mailto:Melanie.Gervais@ottawa.ca
mailto:Melanie.Gervais@ottawa.ca


ً

 ةللصا ذات تخطيط بيقاتتط

 ال لثالما ليبس على كذل في ماب  تاواأو ةنيمد ةيبلد من ىأخر طيطتخ تافقامو ىإل يرعمتال في ا مدق مضيال لبق بلطلا قدمم تاجسيح

  . Zoning By-law Amendment and Site Plan Controlعقولما ةطخ في متحكوال ةطقنلما يمتقس مظان ليتعد تيقابطت ، رحصال

 قيعلتال ةرصف مله تاحتوس امهيتقد ندع رلجمهوا طارخإ تميسو ةيلرسما ةطلخا ليتعد بطل على ةافقالمو دبمجر تباطلال هذه يمتقد تميس

 .ايهعل

 اأوتاو ةنيمد ةيبلد في ةيتصادقاال ةينمتوال ةيتالتح ةينبوال طيطختال إدارة:صاللالت

Mélanie Gervais MCIP, RPP 
Planner  
Planning, Infrastructure and Economic Development Department  
City of Ottawa 
110 Laurier Avenue West  
Ottawa, ON  K1P 1J1 
Email: Melanie.Gervais@ottawa.ca
Tel.:  613-580-2424, ext. 24025 
Fax: 613-580-2576 

https://documents.ottawa.ca/sites/default/files/highlight_zba_en.pdf
https://documents.ottawa.ca/sites/default/files/highlight_site_plan_en.pdf
mailto:Melanie.Gervais@ottawa.ca
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