אויף תיכף ארויסצוגעבן9/14/2021 :

גאווערנער קעטי האקול

גאווערנער האקול אנטפלעקט אויסשטעל פלענער צו באהעפטן מאנהעטען׳ס היי-ליין צו מויניהאן
באן זאל
פארלענגערונג פון ניו יארק׳ס פאפולערסטער דערהויבענער פארק שאפט אן איקאנישער נייע
פוסגייער וועגל וועלכס וועט באהעפטן פען סטעישען און מויניהאן באן זאל צו וועסט-סייד
דעסטינאציעס פון טשעלסיע ביז׳ן דזשעוויטס צענטער
 50מיליאן דאלערדיגע פראיעקט דערגאנצעט סטעיט אינוועסטירונגען צו פארבעסערן מידטאון-
וועסט
פראיעקט אויסשטעל בילדער צו געפונען דא
גאווערנער קעטי האקול האט היינט אנטפלעקט אויסשטעל פלענער פאר א נייע באהעפטער וועלכס וועט
גלאטערהייט באהעפטן ניו יארק סיטי׳ס היי-ליין צו מויניהאן באן זאל .דאס וועט פארקומען דורך
"ברוקפילד פראפערטיס" פובליק צוגענגליכע "מאגנאליע קאורט" ,וועלכס לויפט דורך איר מאנהעטען
וועסט דעוועלאפמענט .דער פארגעשלאגענער פראיעקט וועט געבן פוסגייער זיכערע אומגעשטערטע
צוטריט צו דער "פאַ ר-וועסט-סייד" פון מאנהעטען דורך צוויי בריקן וועלכע וועלן באהעפטן דער 10׳טע
עוועניו טערמינוס פון דעם היי-ליין .א פובליק-פריוואטע שותפות צוזאמגעשטעלט פון עמפייער סטעיט
דעוועלאפמענט ,דער פארט אויטאריטעט פון ניו יארק און ניו דזשערזי ,ברוקפילד פראפערטיס גרופע,
און "פרענדס אוו די היי-ליין" נעמט אונטער דעם  50מיליאן דאלערדיגע פראיעקט ,וועלכס וועט
פארענדיגט ווערן ביז פרילינג .2023
"טראץ די שוועריגקייטן און שטערונגען פארגעשטעלט דורך קאוויד ,19-זעצט ניו יארק פאר ווייטער פיל
אויפצוטוהן  --בויענדיג דרייסט און אמביציעז איבערצולאזן אן אייביגער ירושה פאר צוקונפטיגע ניו
יארקערס ",האט גאווערנער האקול געזאגט" .דער היי-ליין׳ס באהעפטונג צו מויניהאן באן זאל און
אנדערע נאענטע אטראקציעס דערגאנצעט אונזער אינוועסטירונג אין מידטאון-וועסט ,דערמוטיגט
בעסערע פוסגייער צוטריט ,און גיבט ניו יארקערס אן אמת׳ע אייגנארטיגע דורכלעבעניש .ניו יארק סטעיט
בלייבט פעסט אין איר אנטשלאסנקייט צו בויען פונקציאנאלישע אינפראסטרוקטור וואס פארבעסערט
לעבנס-קוואליטעט ,הייבט עקאנאמישע וואוקס ,און העלפט פארזיכערן א גרינע עמפייער סטעיט".
אונטער דעם פלאן ,וועט דער נייער גע׳לענדסקעיפ׳ט "וואודלענדס" בריק פארלענגערט ווערן אויף מזרח
פון דער עקזיסטירנדער היי-ליין פאראלעל צו 30׳סטע סטריט לענגאויס דייער עוועניו פון 10׳טע עוועניו צו
דער מיטל-בלאק צווישן 9׳טע און 10׳טע עוועניוס ,וואו עס וועט זיך באהעפטן מיט א צווייטער הילצערנער
בריק וועלכס וועט פירן צו צפון און באהעפטן מיט ברוקפילד׳ס דערהויבענער פובליק פלאץ אויפ׳ן צפון
זייט פון 31׳סטע סטריט ,וועלכס ענדיגט זיך אויף 9׳טע עוועניו דירעקט קעגן איבער דער "פארלי"
געביידע און מויניהאן באן זאל .דער היי-ליין מויניהען קאנעקטאר וועט אנבאטן א זיכערע און סצענישע
דורכלעבעניש פאר קאָ מיּוטערס ,איינוואוינער און באזוכער וועלכע נאוויגירן דער פיל-געניצטער ארט נעבן
דעם אריינגאנג צו דעם לינקאלן טונעל.

האלי לייכט ,עקזעקיוטיוו וויצע פרעזידענט פון ריעל עסטעיט ביי עמפייער סטעיט דעוועלאפמענט,
האט געזאגט" ,אזוי ווי ניו יארק זעצט פאר ווייטער זיך צוריק אויפצועפענען און ערהוילן ,ווערט אונזער
אנטשלאסנקייט צו מאכן אינאווירנדע ,סטראטעגישע אינוועסטירונגען אין ערטער רייף פאר צוקונפטיגע
וואוקס נאך א וויכטיגערע טייל פון אונזער מיסיע .דער היי-ליין מויניהען קאנעקטאר איז א קאטאליסט
פאר עקאנאמישע אנטוויקלונג ,באהעפטנדיג הויפט ניו יארק סיטי דעסטינאציעס ,פון פען סטעישען ביז
הודסאן יארדס און ווייטער צו דער ניי-פארברייטערטע דזשעוויטס צענטער".
ברוקפילד פראפערטיס עקזעקיוטיוו וויצע פרעזידענט סאברינע קאנער האט געזאגט" ,ברוקפילד
פראפערטיס שטאלצירט זיך זיך אנצושליסן מיט גאווערנער האקול ,עמפייער סטעיט דעוועלאפמענט און
"פרענדס אוו די היי-ליין" אזוי ווי מיר נעמען דעם גרויסן טריט פאראויס אין דער אויסערגעווענליכער
טראנספארמאציע פון מאנהעטען׳ס וועסט-סייד .מיר זענען באגייסטערט אויפצונעמען ניו יארקערס און
באזוכער צוגלייך צו ברוקפילד׳ס מאנהעטען וועסט דעוועלאפמענט ,וועלכס וועט סערווירן סיי אלס א
צענטער פאר רעסטוראנטן ,געשעפטן און גאנץ-יעריגע פובליק פראגראמען און אלס א לעבהאפטע טויער
וועלכער באהעפט מויניהאן באן זאל דירעקט מיט דער גאנצער לענג פון דער היי-ליין און דער נייער
וועסט-סייד".
ראבערט העמאנד" ,פרענדס אוו די היי-ליין" עקזעקיוטיוו דירעקטאר און מיט-גרונדער ,האט
געזאגט" ,דער נייער מויניהען קאנעקטאר ברענגט צו דער ווירקליכקייט א לאנג-שטייענדע וויזיאן און די
לעצטערע אנטוויקלונגען פאר דער היי-ליין צוצושטעלן פאר ניו יארקערס בעסערע און זיכערערע צוטריט
צו הויפט טראנספארטאציע צענטערס ,און דער שנעלער פראיעקט צייטליניע טרעפט צו די געברויכן פון א
שטאט וואס קומט ארויס פון דער פאנדעמיע .דער אויסשטעל פלאן איז א מוסטער פון קאנטראסט ,מיט
איר שטרייף פון שפע׳דיגע גרינע פלאנצונגען ,אויסהאלטבארע האלץ מאטעריאלן און א טראדיציאנעלע,
ווארען-טרוס אויסלייג רעילראוד בריק אנטקעגנגעשטעלט דעם היי-ליין׳ס אייזענער סטרוקטור און דער
מאדערנע גלעזערנע פארנט פון די ארומיגע בנינים .אויף צו זיין אן אמת׳ער 21׳סטע-יארהונדערטיגע
שטאט ,דארפן מיר מער ענווייראנמענטאל-אחריות׳דיגע וועגן פון זיך פארבינדן .דער אינפראסטרוקטור
וועט ערלויבן באהעפטונגען פון פען סטעישען דעם גאנצן וועג ביז דער ווייטערער וועסט-סייד אדער
וועסט-ווילעדזש מיט בלויז דארפן אריבערגיין איין שטאטישע גאס .מיר זענען באגייסטערט זיך צו
באטייליגן אין דעם שותפות ,און מיר קוקן ארויס אויף צו מאכן די באהעפטונגען צוגענגליך פאר יעדן".
קאנגרעסמאן דזשעראלד נאדלער האט געזאגט" ,דער היי-ליין איז א וועלט-בארימטע אטראקציע וואס
גיבט העכסט-נויטיגע גרין-ערטער און איז א הערליכער מנוחה-ארט פאר פוסגייער ",האט געזאגט
קאנגרעסמאן דזשעראלד נאדלער" .דער פארברייטערונג וועט העלפן באהעפטן א גרויסער
טראנספארטאציע צענטער צו דעם היי-ליין ,און ברענגען העכסט-נויטיגע באלייכטונג צו דעם געגנט און
שאפן א וועג ארומצוגיין דער מסוכן׳דיגע אריינגאנג צו דייער עוועניו".
סענאטאר ברעד הוילמען האט געזאגט" ,דער היי-ליין איז איינע פון די בעסטע אינער-שטאטישע
פארקס אין דער וועלט .גאווערנער האקול׳ס פריאריטיזירוג אויף פארבעסערונגען אויף די וועסט-סייד פון
מאנהעטען און אירע איינגלידערן קאמיוניטי מיטגעטיילטע מיינונגען אין דעם פראיעקט זענט
דערמוטיגנדע צייכנס אויף וואס וועט נאכקומען .מיט פארבעסערטע פוסגייער וועגלעך ,באשיצונג פאר
פוסגייער פון אויטא טראפיק ,און צוגעלייגטע באלייכטונג צו דעם ארט ,וועט דער היי-ליין פארברייטערונג
ברענגען נאך זיכערערע פארק ארט פאר יעדן צו געניסן".
אסעמבלי-מיטגליד ריטשערד ען .גאטפריעד האט געזאגט" ,בשעת דער וועסט-סייד זעצט פאר
ווייטער צו וואקסען דארפן מיר פארזיכערן אז צוקונפטיגע אינפראסטרוקטור ערמעגליכט דאס זיכערע און
גרינגע באוועגונג פון פוסגייער .דער היי-ליין פארלענגערונג און צוקונפטיגע פארבעסערונגען אויף דער

גאס שטאפל פון אונטן וועלן דאס אויפטוהן ,און אין דער זעלבער צייט באהעפטן מיט א נייע קאנעקשען
צו דער פען סטעישען געגנט".
מאנהעטען בארא פרעזידענט געיל עי .ברוער האט געזאגט" ,דער היי-ליין קאנעקטאר פראיעקט איז
א שטאנדטייל פון אונזער שטאט׳ס עקאנאמישע ערהוילונג .פארלענגערן דעם היי-ליין ווייטער פון איר
פריערדיגע לענג וועט ערמעגליכן פאר דער וועסט-סייד צו זיין מער צוגענגליך צו באזוכער און פארער
וואס ניצן דער מויניהאן באן זאל און ווילן געניסן פון איינע פון מאנהעטען׳ס פובליק פלאץ אוצרות".
מאנהעטען קאמיוניטי באורד  4פארזיצער קערן האט געזאגט" ,דער היי-ליין פארלענגערונג איז גוטע
נייעס פאר די כסדר-געהעכערטע צאל פוסגייער וועלכע רייזן אויף מערב פון פען סטעישען און מויניהען
זאל .מיט ארכיטעקטורעלע באלייכטונגען פון אונטער ,און פלאנצונגען ביי דער גאס שטאפל ,וועט דער
היי-ליין פארלענגערונג גיבן זיכערהייט און באקוועמליכקייט צו אן ארט וואס איז לאנג געווען
פארנאכלעסיגט".
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