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מיליאן דאלערדיגע פארקומעניש    13גאווערנער האקול אנאנסירט אנהויב פון קאנסטרוקציע פאר 
 פאוויליאן אויף באפעלאו׳ס ׳ָאוטער הארבָאר׳ 

  
עיקערס פון פאראומרייניגטע, אומצוגענגליכע  7פארלאזטע וועירהָאוס און  Bטערמינאל 

 טראנספארמירט ווערן אויף אינדרויסנדיגע פארקומעניש צענטער  לןפראפערטי ווע
  

   דא בילדער צו באקומען 
  

מיליאן   13גאווערנער קעטי האקול האט היינט געמאלדן דער אנהויב פון קאנסטרוקציע אויף א 
דאלערדיגע אינדרויסנדיגע ענטערטעינמענט פאוויליאן אויף באפעלאו׳ס ׳ָאוטער הארּבָאר׳. דער  

וועירהאוס אויף א פארקומעניש צענטער   B פארלאזטע טערמינאל -פראיעקט וועט רענאווירן די לאנג
וועלכע ניצט אויס די עקזיסטירנדע ּפַארקינג און צוריקנעמען זיבן עיקערס פון פאראומרייניגטע  

פראפערטי צו עפענען נאך פובליק צוטריט מיט סצענישע נייע לעיק בליקן. דער פראיעקט וועט אויך  
צונגען און פעלד ערטער, און צולייגן פארשידנמיניגע  פארשענערן די העביטעט פון נייע ביימער, פלאנ 

קאנסטרוקציע איז ערווארטעט פארענדיגט   פלאנצונגען צו שטיצן אריבערציענדע און נעסטירנדע פויגל.
 . 2023צו ווערן ביז פרילינג 

  
וויכטיג צו מיין אדמיניסטראציע׳ס  -׳ס טראנספארמאציע זענען קריטישBפראיעקטן ווי טערמינאל  "

אנגייענדע באמיאונגען אויפצולעבן און דערהייבן די אייגנארטיגע קולטורעלע אטראקציעס וועלכע מאכט  
איך בין אויסערגעווענליך באגייסטערט "  האט גאווערנער האקול געזאגט.  " באפעלאו אזוי ספעציעל,

פאר דער געלעגנהייט וואס דער פאוויליאן וועט באזארגן פאר ניו יארקער צו הנאה האבן פון מיין היים 
   "ברעג אויף א גענצליך נייער אופן.-שטאט׳ס הערליכע וואסער

  
פארלאזטע און סארטיגע פארקומעניש צענטער וועט איבערטוישן -איר -פון-דער נייער, איינס"

  "ספעיס,-אויפגעלעבטע גרין-פאראומרייניגטע פראפערטי אויף פארקומעניש פלאץ אן צוטריט צו ווידער
מיליאן דאלערדיגע איז א וויכטיגע טייל   13דער " האט געזאגט ליוטענאנט גאווערנער בענדזשאמין.

ן פון די נאטורליכע הערליכקייט פון די אנגייענדע ארבעט צו פארזיכערן אז אלע ניו יארקער קענען געניס
   "ברעג.-פון באפעלאו׳ס וואסער

  

עיקער פראפערטי, איז נאר איין טייל פון אן -200פון די  5%דער פראיעקט, וועלכס נעמט אויף בלויז 
אויספירליכע פלאן אנטוויקלט איבער פינף יאר מיט דער קאמיוניטי און סטעיקהָאלדערס. דער  

 100,000פיס הויך און אקופירנדיג אומגעפער  30וערהאוס טערמינאל, געפארעמטע ו-מעטאליש
ליגט אויף א לענדפיל געשאפן פון אוועקגע׳דאמפ׳טע מאטעריאלן צוריק מיט סקווער פיס אין שטח, 

עס איז איצט נישט צוטריטליך צו דעם פובליק. די רענאוואציע וועט   איבער א האלב יארהונדערט און
נאל צו איר מעטאלישער פארעם און קאנקרעטע דעק, א טייל פון וועלכע עס וועט  רעדוצירן דעם טערמי

א גרינע צימער פאר פארשטעלער און נאך איינס פאר  עס וועט זיין  באדעקטער סטעידזש.-ווערן א חופה
עפ  א בערגיגע לָאן, נייע לענדסקעיפינג און טרמעכאנישע מיטלען אריינגעבויט אינעווייניג אין דעם פלאץ.  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fesd.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FTerminal-B-Outer-Harbor-renderings-1.pdf&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Ccdacb2123299460a631c08d9a3b4f39e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637720819963563388%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Fj3GNPkfYUfy2bwTA5NrQBQVTlNvBunYvUrYgYi4QhY%3D&reserved=0


וועלן צוגעלייגט ווערן צו פארבעסערן צוגענגליכקייט. דער עקזיסטירנדער אספאלט דרייוו וועט ווערן 
וועגל צוגעלייגט ארום די בערגיגע לָאן וואס באהעפט צו די -רענאווירט מיט א צווייטע פיסגייער

סעקיוריטי מאסנאמען  עקזיסטירנדע לעיקסייד לָאן און צירקולאציע וועג. ארט באלייכטונג און אנדערע  
וועלן ווערן אינסטאלירט נעבן דעם סטרוקטור און לענגאויס די פיסגייער וועגלעך וואס פירן צו די הויפט 

   אריינגאנג. 
  

דער באפעלאו פילהארמאניק וועט זיין צווישן די פילע פארשטעלער ניצנדיג די ארט פאר צוקונפטיגע  
 קאנצערטס.  

  

( און ESDווערט צוגעשטעלט דורך ׳עמפייער סטעיט דעוועלאפמענט׳ ) פָאנדינג פאר דעם פראיעקט
ECHDC לייסענסינג אפמאכן צוגעבינדן צו  -דורך די ניו יארק סטעיט ּפַאווער אויטָאריטעט דורך ווידער

 די אפעראציע פון די ניאגארא ענערגיע פראיעקט.  

  

ECHDC  ,קוקנדיג אויף די מאלערייען פון דער נייער  "פארזיצער ראבערט גיאיע האט געזאגט
פאוויליאן, איז גרינג זיך אויסצומאלן מענטשן פארזאמלט אויף א זומער אוונט צו פארברענגען ביי א  

קאנצערט, פעסטיוועל אדער ספעציעלע פארקומעניש ביי באפעלאו׳ס הערליכע ׳ָאוטער הארבָאר׳. דער  
טריט אויף צו טראנספארמירן די פארוויסטעטע און געפארפולע  אנהויב פון קאנסטרוקציע איז די ערשטע 

ארט אויף אן אטראקציע פון וועלכע אלע ניו יארקער קענען געניסן בשעת׳ן באזוכן דעם    Bטערמינאל 
   "ברעג.-וואסער

  
NYPA  ,עס פריידט אונז צו זעהן אז "פארזיצער דזשאן אר. קאעלמעל האט געזאגטNYPA ווידער-

ארט כדי אז ניו יארקער קענען   Bצוועקן דעם טערמינאל  -ָאנדס ווערן געניצט צו ווידערייסענסינג פל
געניסן פון דעם באפעלאו ׳ָאוטער הארבָאר׳ אין נייע אן שאפערישע אופנים. דער פראיעקט איז 

שטאלצירט זיך צו שטיצן  NYPAאנטוויקלט געווארן מיט קאמיוניטי און סטעיקהָאלדער אריינזאג און 
יעקט, ווי דער דאזיגער, וואס גיבט אונזער קאמיוניטיס געלעגנהייטן זיך צוזאמצוקומען און הנאה  פרא

ניאגארא ראיאן היינט און אויף פילע יארן  - האבן אונזער הערליכער אריינגאנגס פונקט צו דער באפעלאו
   "אין דער צוקונפט.

  
רן און פארברייטערן צוטריט צו  ניו יארק סטעיט מאכט א היסטארישע פארשפרעכונג צו פארבעסע 

עיקערס פון לאנד אויף די ׳ָאוטער הארבָאר׳   400זענען באלד  2013אינדרויסנדיגע פארוויילונג. אין 
( צו NFTAאריבערגעפירט געווארן פון די ניאגארא פראנטיער טראנספארטאציע אויטאריטעט )

ECHDC ָר סטעיט פארק דעזיגנירט געווארן אלס . אלס טייל פון יענע טראנספער, איז באפעלאו הַארּבא
׳סטע סטעיט פארק אין ניו יארק׳ס סיסטעם און די ערשטע אין דער שטאט באפעלאו. די 180די 

עיקערס פון שטח צפון פון באפעלאו הַארּבָאר סטעיט פארק וועט איצט   247איבעריגע אומגעפער 
טאל פארבעסערונגען צו העכערן , וועלכע עס פארענדיגט עטליכע קאפיECHDCאפערירט דורך די 

געטריבענע  -פובליק צוטריט צו און באניץ פון די פראפערטי, און אויסגעפירט עטליכע קאמיוניטי
פלאנירונג שטודיעס וועלכע האבן אינפארמירט די איצטיגע און צוקונפטיגע פלענער פון דער פראיעקט  

   ארט.
  

יז די אנגייענדע טראנספארמאציע פון באפעלאו׳ס  דאס א "קאנגרעסמאן ברייען היגינס האט געזאגט, 
ברעג פון אן אלטער אינדוסטריעלע, פארוויסטעטע פלאץ אויף א דינאמישער, לעבהאפטע  -וואסער

פובליק דעסטינאציע וועלכס גיבט א ריי לעיקסייד דורכלעבענישן פון וועלכע איינוואוינער און באזוכער 
עטער, ליפערט נאך די פָאנדינג איינגעשאפן געווארן דורך די ניו יאר שפ 15וועלן קענען געניסן. איבער 

   "יארק סטעיט ּפַאווער אויטָאריטעט סעטלמענט פאר מערב ניו יארק.
  



איך קען קוים ווארטן צו קומען צו דעם אייגנארטיגע  " באפעלאו מעיאר ביירא בראון האט געזאגט, 
ניק ארקעסטער, און אנדערע גרויסע ענטערטעינמענט צענטער צו הערן באפעלאו פילהארמא

לופטיגע פלאץ. עס וועט זיין א פערפעקטער  -פארשטעלער, אין וואס וועט זיין א הערליכע אפן
דערגאנצונג צו אלע פראיעקטן וועלכע זענען ערפאלגרייך אנטוויקלט געווארן אויף דער ׳ָאוטער  

און דער ערי קאנאל הַארּבָאר  הארבָאר׳. איך דאנק גאווערנער קעטי האקול, ראבערט גאויע,  
אנטוויקלונג קארפארעישען, און דער עמפייער סטעיט דעוועלאפמענט קארפארעישען, פאר זייער  

פלעצער און אקטיוויטעטן אויף אונזער  -אומוואקלדיגע אויפגאבע צו ליפערן ערשטראנקיגע צוזאמטרעף
קאלעגעס אין רעגירונג וועלכע האבן שטאט׳ס ָאוטער און אינער הַארּבָארס. איך דאנק אויך מיינע 

   "ערמעגליכט דעם פראיעקט.
  

דיסציפלינער קאנסטרוקציע פארוואלטונג פירמע, -טורנער קאנסטרוקציע קאמפאני, א נאציאנאלע, מולטי
דער טורנער טיעם האט   גיבט קאנסטרוקציע פארוואלטונג סערוויסעס פארבינדן מיט דעם פראיעקט.

ס דורכאוי ECHDCקאנסטרוקציע; וועט פארטרעטן -בעפאר 1דורכאויס די פאזע  ECHDCפארטרעטן 
טעגליכע  - קאנסטרוקציע פאזעס; אנהאלטן פאראנטווארטליכקייט פאר די טאג-קאנסטרוקציע און נאך

פארוואלטונג פון די קאנסטרוקציע פראצעס; און איז אנטשלאסן צו ליפערן א הויכע קוואליטעט פראיעקט  
   אין צייט און לויט׳ן בודזשעט.

  
טורנער  "טיווען פעריגא האט געזאגט, טורנער קאנסטרוקציע קאמפאני וויצע פרעזידענט ס

קאנסטרוקציע איז דערהייטערט צו זיין א טייל פון דער טראנספארמירנדע פראיעקט פאר די ׳ָאוטער  
- אקטיווירונג, געניץ, און דאס געניסן פון אונזער וואסער-עס איז גאר גוט צו זעהן דער ווידער הארבָאר׳.

   "ברעג.
  

 אנטוויקלונג קארפארעישען  איבער ערי קאנאל הַארּבָאר 
-( ווערט געפירט דורך א נייןECHDCדער ערי קאנאל הַארּבָאר אנטוויקלונג קארפארעישען )

- שטימענדע, עקס -יטגלידערדיגע ּבָאורד וואס באשטייט פון זיבן שטימער דירעקטארס און צוויי נישטמ
דורך דער ניו יארק סטעיט  אפיסיא דירעקטארס. די זיבן שטימער דירעקטארס ווערן רעקאמענדירט

שטאטישע אנטוויקלונג קארפארעישען -גאווערנער און באשטימט דורך דער ניו יארק סטעיט אינער
d/b/a  ׳עמפייער סטעיט דעוועלאפמענט׳ אלס איינציגער שעירהאלטער פוןECHDCדי צוויי נישט . -

ר ערי קאונטי עקזעקיוטיוו אןו  ָאפיסיָא דירעקטאר פאזיציעס ווערן געהאלטן דורך דע-טימענדע, עקסש
 דער מעיאר פון דער שטאט באפעלאו.  

  
אלס א סָאבסידיערי פון ׳עמפייער סטעיט דעוועלאפמענט׳, דער סטעיט׳ס הויפט עקאנאמישע  

אנטוויקלונג אגענטור, טוהט דער ערי קאנאל הַארּבָאר אנטוויקלונג קארפארעישען שטיצן און הייבן דאס  
ארידאר און  שאפן פון אינפראסטרוקטור און פובליק אקטיוויטעטן ביי קאנאלסייד, דער ָאהייָאו סטריט ק

די ׳ָאוטער הארבָאר׳ וועלכע ציען באדייטנדע מאסן, פריוואטע אינוועסטירונג און פארבעסערן די  
ברעג פאר איינוואוינער און טוריסטן אין מערב ניו יארק. איר בליק איז צו -פארגעניגן פון די וואסער 

ישע וואוקס צו באפעלאו באזירט  ברעג און אויפריכטן עקאנאמ-אויפלעבן מערב ניו יארק׳ס וואסער-ווידער
 שטאטישע באדייט און נאטורליכע שיינקייט.  -אויף דער ראיאן׳ס לעגאט פון שטאלץ, אינער
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