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גאווערנאר קעטי האוקאל

גאווערנאר האוקאל אנאנסירט פארענדיגונג פון  135מיליאן דאלארדיגע אינפארסטראקטור
פארבעסערונג פראיעקט אויף די  I-95אין וועסטשעסטער קאונטי

פראיעקט קאנצעטרירט אויף די "לעצטע מייל" פון ניו ענגלאנד טרּווועי ביז קאנעטיקוט גרעניץ
פארבעסערונגען רעכענען אריין איבערמאכן די ראָ וד און ראמפע ,אויפשטעלן א וואנט צו אפשטעלן
גערוישן און אנדערע פארבעסערונגען צו פארמערן זיכערהייט און פלוס פון טראפיק
גאווערנער קעטי האוקאל האט היינט אנאנסירט די פארענדיגונג פון די  135מיליאן דאלארדיגע
אינפראסטראקטור פארבעסערונג פראיעקט אויף א טייל פון די ניו ענגלאנד טרּווועי ( )I-95אין
וועסטשעסטער קאונטי וואס איז באקאנט אלץ די "לעצטע מייל" .די פראיעקט האט זיך אנגעהויבן אין
.2018
דורכאויס די פארגאנגענע פאר צענדליגע יארן ,זענען  14מייל פון די  I-95אין די בראנקסּ ,פעלהעם ,ניו
ראָ ושעל ,מעמעראָ נעק ,העריסאן און ריי איבערגעבויט געווארן .די פראיעקט איז געווען קאנצעטרירט
אויף די לעצטע איין-מייל שטרעקע פון עקזיט ּ( 22פארט טשעסטער  -ריי  -מידלענד עוועניו) ביז די
קאנעטיקוט סטעיט גרעניץ ,וועלכע דינט מער פון  140,000דרייווער טעגליך.
"מיט אינוועסטירונגען אין קריטישע פראיעקטן ווי די  I-95לעצטע מייל ,טוהען מיר נישט נאר העלפן
פארשטערקערן ניו יארק'ס עקאנאמיע ,נאר מיר פארשטערקערן אויך אונזער ראלע אלץ א נאציאנאלע
פירער אין טראנספארטאציע אינפראסטראקטור" ,האט גאווערנאר האוקאל געזאגט".די הייוועי
פארבעסערונגען זענען קריטיש אינעם זיכער מאכן א זיכערע און פארלעסליכע הייוועי סיסטעם פאר ניו
יארקער וועלכע פארן צום ארבעט און פאר באזיכער צו ניו יארק".
"די פארענדיגונג פון די "לעצטע מייל" פראיעקט אויף די  I-95דעמאנסטרירט די טרּווועי אויטאריטעט'ס
( )Thruway Authorityאיבערגעגעבנקייט צו אינוועסטירן אין אינפראסטראקטור און צו מאדערניזירן
אונזער טראנספארטאציע סיסטעם" ,האט טרּווועי עקזעקיוטיוו דירעקטאר מעטיּו דזש .דריסקאל
געזאגט".די שטרעקע פון די  I-95איז איינס פון די פארנומענסטע אויף די טרּווועי ,און די נויטיגע
פארבעסערונגען צו די הויפט ליניע ,די אינטערטשעינדזש סיסטעם און די לאקאלע אָ ווערּפעס בריקן
האבן שוין פון לאנג געדארפט געטוהן ווערן .מיט די פארענדיגונג פון די פראיעקט ,קענען דרייווערס
יעצט געניסן פון א פארבעסערטע רייזע ערפארונג אין די געגנט".
ECCO III Enterprises Incפון יאנקערס NY ,האט פארענדיגט די דעזיין-ביד-בילד בעסטע ווערט
קאנטראקט (אונטער וועלכע די הויפט קאנטראקטאר מאכט קאנטראקטן מיט אנדערע קלענערע
פירמעס צו זיכער מאכן אז די פראיעקט ווערט פארענדיגט).
די פראיעקט האט אריינגערעכנט:

 I-95איבערבוי
די  I-95הויפט ליניע (פון מייל-שילד  14.1ביז מייל-שילד  )15.0אין ביידע ריכטונגען איז איבערגעבויט
געווארן מיט זיכערהייט פארבעסערונגען ווי צום ביישפיל ברייטערע שאָ לדערס ,פארבעסערטע
צייכענונגען אויף די פעך און די אינסטאלאציע פון ווענט און צוימען.
ראמפע פארבעסערונגען
די געגנט האט א זעקס-ראמפע אינטערטשעינדזש סיסטעם וועלכע פארבינדט זיך מיט די קראָ ס
וועסטשעסטער עקסּפרעסוועי ( )I-287און מיט מידלענד עוועניּו אין ריי סיטי און ּפארט טשעסטער
ווילעדזש.
עטליכע ראמפעס זענען פארבעסערט געווארן און פונדאסניי אויסגעשטעלט געווארן צו פארבעסערן די
פלוס פון טראפיק:
•
•
•
•

די  I-287מזרח-ריכטונג צו  I-95צפון-ריכטונג ראמפע בריק איז ערזעצט געווארן און פונדאסניי
אויסגעשטעלט געווארן.
די ראמפע פון מידלענד עוועניּו איז פונדאסניי אויסגעשטעלט געווארן צו זיין דירעקט פארבינדן
מיט  I-95אין צפון ריכטונג.
 I-95דרום-ריכטונג איז פארברייטערט געווארן צו צושטעלן א צוויי-ליניע עקזיט ראמפע צו די I-
 287אין מערב ריכטונג.
פארבעסערונגען זענען געמאכט געווארן צו די  I-95צפון-ריכטונג/מידלענד עוועניּו
אינטערטשעינדזש.

בריק ערזאץ און פאררעכטונג
די פראיעקט האט אויך אריינגערעכנט ארבעט אויף עטליכע בריקן:
•
•

די גרעיס טשוירטש סטריט בריק העכער די ( I-95מייל-שילד  )14.46איז ערזעצט געווארן און
געעפנט געווארן אין ספעטעמבער 2020
די באסטאן ּפאָ וסט ראָ וד בריק (מייל-שילד ּ ,)13.71פוירטשעיס סטריט בריק (מייל-שילד
 ,)13.48די בליינד ברּוק קאָ לווערט בריק (מייל-שילד  )13.34און די ביירעם ריווער בריק (מייל-
שילד  )14.93זענען פארראכטן געווארן.

סענאטאר שעלי ב .מאַ יער האט געזאגט" ,א געוואלדיגע מאס פון פלאנירונג איז אריינגעגאנגען צו
זיכער מאכן אז די קאנסטרוקציע אויף די קריטישע און פארנומענע שטרעקע אויף די טרּווועי אדרעסירט
זיכערהייט און ארומיגע געגנטער זארגן .איך טוה אפלאדירן די טרּווועי אויטאריטעט פארן ארבעטן
צוזאמען מיט די שכנים און מיט לאקאלע רעגירונג בעאמטע צו מאכן אז די פראיעקט זאל שטערן די
ווייניגסטע מעגליך ,און איך בין זיכער אז זיי וועלן פארזעצן צו ארבעטן צוזאמען מיט די קאמיוניטי אין די
צוקונפט .מזל טוב פאר די פארענדיגונג פון די 'לעצטע מייל'".
אסעמבלי מיטגליד סטיוו אָ וטיס האט געזאגט" ,מזל טוב פאר די טרּווועי אויטאריטעט ,פאר די
קאנטראקטארס און ארבייטער וועלכע זענען אנגעקומען צו א גרויסע עררייכונג מיטן פארענדירן די
לעצטע מייל פראיעקט .די פראיעקט איז איינס פון די גרעסטע איבערבוי פראיעקטן אין די היסטאריע פון
די טרּווועי אויטאריטעט .עס איז פלאנירט געווארן פאר צענדליגע יארן און עס איז נויטיג געווען צו
אדרעסירן זארגן איבער זיכערהייט און דערנעבנדע געגנטער .א פראיעקט פון די גרויסקייט האט
געברענגט שטערונגען צו קאמיוניטיס ,געגנטער און דרייווערס ,אבער פון די לאקאלע קוק ווינקל האט די

טרּווועי אויטאריטעט זיך צוגעפאסט מיט די דעזיין און קאנסטרוקציע סקעדזשּול צו אדרעסירן די זארגן
וועלכע זענען ארויפגעברענגען געווארן דורכאויס די וועג ,און זיי זעצן פאר צו ארבעטן צוזאמען מיט אונז
אויף זארגן וועלכע קומען ארויף .איך בין דאנבאר פאר די אוטאריטעט'ס אפרופונג מיטן ארבעטן
צוזאמען מיט די שכנים און מיט לאקאלע רעגירונג בעאמטע וואס איך האב געזעהן ערשטהאנטיג דא און
איבער די סטעיט".
וועסטשעסטער קאונטי עקזעקיוטיוו דזשאָ רדזש לאַ טימער האט געזאגט" ,אלץ איינער וואס האט
געפארן לענגאויס די ניו ענגלאנד טרּווועי רוב פון מיין לעבן ,בין איך באגייסטערט צו זעהן אז מיר
דערנענטערן זיך ענדליך צו די ענדע און מיר פארענדיגן די "לעצטע מייל" פון די לאנג-ערווארטעטע
פראיעקט .האבנדיג פארטרעטן אט די געגנט בעפאר די פראיעקט האט זיך אנגעהויבן כמעט  20יאר
צורי ק ,האב איך צוגעזעהן אלע פון די שוועריגקייטן פארבינדן דערמיט ,און אזוי אויך די לייזונגען וועלכע
האבן נאכגעפאלגט .די  135מיליאן דאלארדיגע אינפראסטראקטור פראיעקט ,אריינרעכענענדיג די איין-
מייל שטרעקע פון ּפארט טשעסטער און ריי ביז די קאנעטיקוט גרעניץ ,האט אריינגערעכנט נוטיגע
זיכערהייט פארבעסערונגען ווי צום ביישפיל דאס צוליייגן ברייטערע שאָ לדערס ,איבערגעשריבענע פעך
צייכענוגען און די אינסטאלאציע פון זיכערהייט צוימען און ווענט .איך וויל באדאנקען אונזערע שותפים ביי
די ניו יארק סטעיט טרּווועי אויטאריטעט פאר זייער ארבעט אויף עטליכע פארבעסערונגען פארבינדן
מיט די פראיעקט ,אריינרעכענענדיג די גרעיס טשוירטש סטריט בריק און די באסטאן ּפאָ וסט ראוד בריק
— אלע וועלכע האבן געהאט א פאזיטיווע השפעה אויף מענטשן פון וועסטשעסטער קאונטי וועלכע
פארן דארט אריבער".
ּפארט טשעסטער ווילעדז ש מענעדזשער ,סטּוארט ל .ראבין ,האט געזאגט" ,די ווילעדזש אָ וו ּפארט
טשעסטער איז גאר פרייליך צו זעהן די קאנסטרוקציע אויף די "לעצטע מייל" קומענדיג צו אן ענדע.די
בענעפיטן צו אונזערע איינוואוינער און שכנים ,און אזוי אויך צו די דרייווערס וועלכע באזוכן די ּפארט
טשעסטער ווילעדזש כדי צו טוהן ביזנעס מיט אונזערע פילע רעסטוראנטן און געשעפטן ,וועלן יעצט
קענען פארן פון און צו אונזער ווילעדזש פיל זיכערער א דאנק אלע פון די פארבעסערונגען וועלכע זענען
געמאכט געווארן אין לויף פון די פראיעקט".
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