
 
 גאווערנער קעטי האקול  12/19/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

טראנספארמאטיווע פראיעקטן פאר    10גאווערנער האקול אנאנסירט 
HAVERSTRAW צענטער אויפלעבונג  - מיליאן דאלארדיגע שטאט 10העווערסטראו אלץ טייל פון

  אינציאטיוו גרענט
  

פארבינדונג פיסגייער פריינטליכקייט און שטאט צענטער אויפלעבונג פראיעקטן וועלן פארמערן צען 
צו די וואסער ברעגע און צו פובליק פלעצער, פארמערן קונסטווערק און קולטורישע איינריכטונגען 

   און פארברייטערן ביזנעס און האוזינג געלעגנהייטן
  

  דאגעמאלענע בילד פון די פראיעקטן זענען פארענפטליכט 
  
  

ווילעדזש ָאוו  טראנספארמאטיווע פראיעקטן אין די  10גאווערנער קעטי האקול האט היינט אנאנסירט 
צענטער אויפלעבונג אינציאטיוו  -מיליאן דאלארדיגע שטאט 10אלץ טייל פון די  העווערסטראו

(Downtown Revitalization Initiative, DRIגרענט. די פראיעקטן וועלן פארבעסערן העווערסט )ראו'ס 
רייכע היסטארישע, קולטורישע און נאטורליכע אוצרות בשעת'ן פארמערן איר פיסגייער פריינטליכקייט.  

  .דאגעמאלענע בילדער פון די פראיעקטן זענען פארעפנטליכעט 
  

"דורך די שטאט צענטער אויפלעבונג אינציאטיוו מאכן מיר קאמיוניטיס ארום אונזער סטעיט מער  
"די האט גאווערנער האקול געזאגט. צוגענגליכע און לעבעדיגע פלעצער וואו צו וואוינען און באזוכן", 

שטאט צענטער,  אנגעפירטע אינציאטיוון צו צוריק אויפלעבן העווערסטראו'ס-געלטער וועלן שטיצן לאקאל
פארמערן פארוויילונג, האוזינג און ביזנעס געלעגנהייטן אריבער די ווילעדזש צו העלפן די קאמיוניטי  

  ." פאר פילע דורות אין די צוקונפט בליהען
  

צו צוריק אויפלעבן איר שטאטישע צענטער דורכן פארזעצן צו  די ווילעדזש ָאוו העווערסטראו זוכן 
ענע אפשטאמען און קולטורן, אנטוויקלען די ארבעטסקראפט און האוזינג פאר  אריינברענגען פארשיד

מארקעט ראטע, מאכן עקזיסטירנדע און נייע ביזנעסער וואקסן, פארבינדן די שטאט צענטער צו די  
וואסער ברעגע און שטופן פאר צוזאמענארבעט צווישן די פריוואטע סעקטאר, די רעגירונג און לאקאלע 

העווערסטראו'ס שטאט צענטער אויפלעבונג אינציאטיוו גרענט וועט   ט ארגאניזאציעס.ּפרַאפי-נָאנ
ערמעגליכן די ווילעדזש צו פארזעצן צו אויפלעבן איר שטאטישע צענטער אויף א באלאנסירטע וועג וואס 

שטיצט די עקזיסטירנדע איינוואוינער, פארבעסערנדיג זייער קוואליטעט פון לעבן בשעת'ן מאכן די 
די אינוועסטירונגען זענען טייל פון די  נד צו באזיכער און נייע איינוואוינער. ווילעדזש מער ציהע

-מידדי אין גאווערנער'ס אנגייענדע באמיאונגען צו אויפלעבן די עקאנאמיע און ברענגען מער געלעגנהייטן 
. די שטאט צענטער אויפלעבונג אינציאטיוו ווערט אנגעפירט דורך די סטעיט  האדסאן ראיאן

טמענט וואס שטעלט צו טעכנישע הילף אין די צייט וואס יעדע אנטיילנעמנדע קאמיוניטי  דעּפאר
אנטוויקלט זייער אייגענע סטראטעגישע אינוועסטירונג פלאן וואס אידענטיפיצרט ספעציפישע פראיעקטן  

  מיט אן אייגנארטיגע חזון פאר די אויפלעבונג פון די שטאטישע געגנטער.
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-12%2FDRI_Haverstraw_Project_Renderings.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C9e1c49eeaef54cb5671408dae1f0908a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638070720592767736%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=iLZkcC5LIcS9ZnBoZGIe5fP2dh6EV9r2%2BAqU9dT5jds%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-12%2FDRI_Haverstraw_Project_Renderings.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C9e1c49eeaef54cb5671408dae1f0908a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638070720592767736%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=iLZkcC5LIcS9ZnBoZGIe5fP2dh6EV9r2%2BAqU9dT5jds%3D&reserved=0


קטן וועלכע וועלן פינאנצירט ווערן דורך די שטאט צענטער אויפלעבונג אינציאטיוו  די ספעציפישע פראיע
שטיצן עטליכע ציהלן און סטראטעגיעס וועלכע ווערן אויסגערעכנט אין די קאמיוניטי'ס סטראטעגישע 

ר  פריינטליכקייט און פארבינדונג צו די וואסע-אינוועסטירונג פלאן, צום ביישפיל צו פארמערן פיסגייער
ברעגע און צו פובליק פלעצער; פארמערן קונסטווערק און קולטורישע איינריכטונגען; און פארברייטערן  

מיליאן דאלארדיגע סטעיט אינוועסטירונג אין די פראיעקטן דורך   9.7ביזנעס און האוזינג געלעגנהייטן. די 
דערע פובליק און פריוואטע  די שטאט צענטער אויפלעבונג אינציאטיוו וועט זיך רעכענען אויף נאך אנ

  אינוועסטירונגען אזוי ווי די אויפלעבונג פראצעדור מאכט פארשריט און גייט אריין אין שוואונג. 
  

  רעכענען אריין: DRIדי ספעציפישע פראיעקטן צו ווערן פינאנצירט דורך דער 
  

  ון צו פובליק פלעצעפארמערן פיסגייער פריינטליכקייט און פארבינדונג צו די וואסער ברעגע א
  

פארלענגערן א פובליק טרעיל און סטאביליזירן די ברעגע צו שטיצן נייע באנוץ פאר בענקל פאבריק 
  $4,000,000סומע:   DRI -איינריכטונג 
לאנגע אויסגעפלאסטערטע וועג און סטאביליזירן די ברעגע מיט 'ריּפרעּפ'  -פיס- 3,000אויפבויען א 

שטיינדלעך און מיט פלאנצונגען ארום די געוועזענע בענקל פאבריק צו שטיצן א צוקונפטיגע  
  דעוועלאּפמענט פאר ביזנעס און וואוינונגען פאר מענטשן מיט פארשידענע איינקונפט שטאפלען.

  
פארבעסערן פארבינדונג מיט קאנסטרוקציע פון א פערי סטאנציע פאר פארשידענע  

  $200,000סומע:  DRI -טראנספארטאציע מיטלען 
מיט אפציעס פאר מערערע   NY Waterway Ferry Dockאויפבויען א שעלטער אונטן פון די 

  טראנספארטאציע מיטלען.
  

  $400,000סומע: DRI -פארבעסערן די ווילעדזש'ס דרויסנדיגע פארוויילונג ארט 
צו ווערן א חלק   Haverstraw Centerאויפבויען צוויי נייע פובליק גרויסע בעסקעטבאל קָארטס נעבן די 

  פון די ארומיגע ּפארק און דרויסנדיגע פארוויילונג ארט. 
  

  פארמערן קונסטווערק און קולטורישע איינריכטונגען 
  

   $1,500,000סומע:  Haverstraw Brick Museum - DRIפאררעכטן און פארברייטערן די 
)העווערסטראו ציגל מוזעאום(,  Haverstraw Brick Museumרענאווירן און פארברייטערן די 

'ער און צולייגן צוויי נייע שטאק 1880אריינרעכענענדיג דאס פאררעכטונג פון א קעלער פון די 
  קאנצעטרירט אויף חינוך, נייע ערפינדונג און פארשונג מיט א נייע גארטן אויפן דאך.

  
סומע:   DRI -  טאטועשאפן חינוך געלעגנהייטן דורך אינסטאלאציע פון העריעט טָאבמען ס

$201,000  
אינסטאלירן א פערמאנענטע העריעט טָאבמען סטאטוע, פארבעסערן צוגענגליכקייט און פארשענערן  

  אמעריקאנער מעמאריעל פארק.-לענדסקעיּפינג ביי די העווערסטראו אפריקאנער
  

סומע:   DRI -דורך אינסטאלאציע פון איינגעקריצטע מאלערייען  Main Streetפארשענערן 
$180,000  
  Main Street 45און   21, 2מוראל' איינקריצונגען אין העווערסטראו'ס שטאטישע צענטער ביי בויען פיר '

  .Rockland Street 10און אויף 
  

  פארברייטערן ביזנעס און האוזינג געלעגנהייטן
  



  DRI -מיט א נייע דעוועלאּפמענט פאר ביזנעס און וואוינונגען  West Broad Street 49אויפלעבן 
  $1,677,000סומע: 

יוניטס פאר פריוואטע וואוינונגען,   55שטאקיגע געביידע מיט בערך -5איבערמאכן א חרוב'ע שטח מיט א 
  קאווע הויז און קאמיוניטי פלאץ.

  
  $665,000סומע:  DRI - עגעבייד Stoneאויפשטעלן א ברייעריי ּפָאב אין היסטארישע 

געביידע צו ווערן א ברייעריי און רעסטוראנט פאר די   Stoneאיבערמאכן די אונטערשטע שטאק פון די 
Stoneyard Brewing Company.  

  
  סומע: DRI -אוועקשטעלן א קאסע פאר פאררעכטונגען פון אויסקוק פון דרויסן פון געביידעס 

$577,000  
אוועקשטעלן א קאסע פאר פאררעכטונגען פון די דרויסנדיגע וואנט פון געביידעס צו אפהיטן און  

  פאררעכטן ביזנעס און געמישטע געביידעס אין די שטאט צענטער.
  

  300,000סומע:  DRI - אויפשטעלן און איינפירן א ברענדינג, מארקעטינג און שילדן אינציאטיוו
אויפשטעלן און איינפירן א ברענדינג און מארקעטינג אינציאטיוו מיט אינסטאלירטע שילדן צו ווייזן די וועג  

גערן פאר מענטשן צו  צו לאקאלע ביזנעסער כדי זיי צו שטיצן און צו פארשטערקערן טוריזם, פארגרינ
  פריינטליכקייט.-טרעפן די וועג און שטופן פאר פיסגייער

  
"די ווילעדזש ָאוו  ניו יארק סעקרעטערי ָאוו סטעיט ראבערט דזש. ראדריגעז האט געזאגט, 

העווערסטראו געפונט זיך ביים שוועל פון א רעוואלוציע, און געציהלטע אינוועסטירונגען דורך די שטאט  
צענטער אויפלעבונג אינציאטיוו וועלן פארזעצן צו שטיצן די אויפלעבונג פון די היסטארישע קאמיוניטי.  

ים אלץ געביידעס פאר ביזנעס און פאר פונעם גיבן נייע צוועקן פאר פארלאזטע און חרוב'ע שטח
- נויטיגע ערטער פאר קאמיוניטי זיך צוזאמצוקומען ביז די פארמערונג פון פיסגייער-וואוינונגען מיט גאר

פריינטליכקייט און פארבינדונג צו די שטאט צענטער דורך די קאנסטרוקציע פון א שעלטער אונטן פון די  
NY Waterway Ferry Dock אויסגעפלאסטערטע וועג פארלענגערנדיג די עקזיסטירנדע   און א נייע

וועלן די פארבעסערונגען אסאך בארייכערן די ערפארונג פון די שטאטישע צענטער   —פובליק טרעיל 
פאר די ווילעדזש פאר די עקזיסטירנדע איינוואוינער, נייע איינוואוינער און באזיכער צוגלייך. מיינע  

גאנצע העווערסטראו קאמיוניטי, און איך קוק ארויס צו זעהן די הצלחה פון די   הערצליכע וואונטשן פאר די 
  פראיעקטן." 

  
"די  און קאמישאנער, הָאוּפ נייט, האט געזאגט,  CEOעמּפייער סטעיט דעוועלאּפמענט פרעזידענט, 

ט  ווילעדזש ָאוו העווערסטראו זיצט אויף א הערליכע וואסער ברעגע לאקאציע וואס איז פול מי
די שטאט צענטער אויפלעבונג אינציאטיוו איז א וויכטיגער פראגראם וואס וועט העלפן די   פאטענציאל.

קאמיוניטי אויסנוצן איר רייכע היסטאריע און איר סטראטעגישע לאקאציע, שטייענדיג אויף די האדסאן  
געלעבט  ריווער, צו פארזעצן אויף איר וועג צו א פלאץ וואס איז פריינטליכער צו פיסגייער, מער אויפ

  קולטוריש און מער ציהענד צו וואוינען, ארבעטן און באזוכן." 
  

(  Homes and Community Renewalניו יארק סטעיט היימער און קאמיוניטי רינּועל )
"דורך די שטאט צענטער אויפלעבונג אינציאטיוו,  ען וויסנָאסקעס, האט געזאגט, -קאמישאנער, רוט

ויס און קליין מיט אינוועסטירונגען וועלכע וועלן האבן א פאזיטיווע השפעה  שטיצט ניו יארק קאמיוניטיס גר
אויף די לעבנס פון איינוואוינער און באזיכער צוגלייך. די צען גרענטס וועלכע זענען היינט אנאנסירט 

פריינטליכקייט, בארייכערן די ווילעדזש'ס -געווארן פאר העווערסטראו וועלן פארמערן די פיסגייער
נייע האוזינג געלעגנהייטן אין די   55טורישע און נאטורליכע איינריכטונגען און העלפן אויפבויען קול

   וואקסנדע קאמיוניטי." -לעבעדיגע און שנעל
  



"איך גראטוליר מעיאר קָאהודט און די ווילעדזש ָאוו  סטעיט סענאטאר דזשעימס סקּופיס האט געזאגט, 
העווערסטראו פאר די טראנספארמאטיווע גרענט וואס ציהלט צו פארבעסערן פארבינדונג און ביזנעס.  

מיט אירע טיפע קשרים צו די גרונדונג פונעם לאנד און פריע אינדוסטריעס לענגאויס די האדסאן ריווער,  
געדינט אלץ א טויער צו אונזער ראיאן. אזוי ווי מיין צייט אלץ פארטרעטער  האט העווערסטראו פון לאנג 

באדאנק איך גאווערנער האקול   – עס איז מיר געווען אן עהרע  –פון העווערסטראו קומט צו אן ענדע 
-פארן שטיצן די אויסערגעווענטליכע רייע פראיעקטן וועלכע וועלן אריינגעבן א נייע חיות אין די קולטוריש

  ייכע ווילעדזש און איר אנטוויקלנדע עקאנאמיע." ר
  

"עס זענען דא אזויפיל געלעגנהייטן אין  אסעמבלי מיטגליד קענעט זעברַאוסקי האט געזאגט, 
העווערסטראו, און איך בין באגייסטערט צו זעהן אז דאס ווערט אנערקענט מיט די פינאנצירונג פאר די  

די אינציאטיוו וועט ערלויבן די ווילעדזש צו פארזעצן מיט די שווערע ארבעט וואס אויפלעבונג פראיעקטן. 
זיי האבן שוין געטוהן צו פארבעסערן פארבינדונג צו די וואסער ברעגע און צו שטאטישע געגנטער. איך  

  דאנק גאווערנער האקול פאר די געלטער, און איך קוק ארויס צו זעהן די השפעה וואס די גרענט וועט
  האבן אויף אונזער קאמיוניטי." 

  
"העווערסטראו איז שוין יעצט א הערליכע און  ראקלענד קאונטי עקזעקיוטיוו עד דעי האט געזאגט, 

היסטארישע פלאץ צו באזוכן, און איך בין באגייסטערט צו זעהן די סטעיט דאלארן פארבעסערנדיג די  
ויסע איבערארבעט וועט פירן צו געוואלדיגע זאכן  ווילעדזש'ס חן אין דעם אויפלעבונג פראיעקט. די גר 

  פאר העווערסטראו און פאר גאנץ ראקלענד קאונטי." 
  

"די ווילעדזש איז באגייסטערט צו  ווילעדזש ָאוו העווערסטראו מעיאר מייקעל קָאהּוט האט געזאגט, 
עס איז גרענט.  DRI  געוואויר ווערן וועלכע פראיעקטן האבן באקומען סומעס פון די סטעיט אונטער די

געווען א לאנגע קאמפליצירטע פראצעדור, און איך בין פרייליך אז מיר וועלן בקרוב אנהויבן די קומענדיגע  
דאס דורכפירן די פלענער. מיר גלויבן אז די פראיעקטן וועלכע האבן באקומען פינאנצירונג   —שטאפל 

ברענגען אלץ חלק פון א גרופע פון גאר  וועלן זיין טראנספארמאטיוו פאר די ווילעדזש און וועלן אונז אריינ
ערפאלגרייכע ריווער ווילעדזשעס וועלכע געפונען זיך אויף די ברעגעס פון די הָאדסאן וואלי יעצט.  

, וועט יעדער זעהן העווערסטראו'ס ערפאלגרייכע געבורט פונדאסניי אין  NYSארבעטנדיג צוזאמען מיט  
  לויף פון די קומענדיגע פאר יאר." 

  
טשעירס דר. מַארשא גארדאן און  -האדסאן ראיאנישע עקאנאמישע אנטוויקלונג קאונסיל קָאו-מיד

"ניו יארק'ס שטאטישע קאמיוניטיס זענען קריטיש פאר עקאנאמישע דר. קריסטין יָאנג, האבן געזאגט, 
העווערסטראו   הצלחה אין אונזער ראיאן און סטעיט, און די וויכטיגע אינוועסטירונגען אין די ווילעדזש ָאוו

דורך די סטעיט'ס שטאט צענטער אויפלעבונג אינציאטיוו וועלן גיין א לאנגע וועג צו טראנספארמירן די  
ווילעדזש'ס שטאט צענטער צו ווערן א לעבעדיגע צענטער פון אקטיוויטעט און וואוקס. מיר באדאנקען 

זש ָאוו העווערסטראו און אין די גאנצע  גאווערנער האקול פאר די באדייטנדע אינוועסטירונג אין די ווילעד
  האדסאן וואלי ראיאן." -מיד

  

  שטאט צענטער אויפלעבונג אינציאטיוו
, א גרונטשטיין פון איר עקאנאמישער אנטוויקלונג פראגראם, טראנספארמירט DRIניו יארק סטעיט׳ס 

קוואליטעט און זענען  -דאונטאון געגנטער צו לעבהאפטיגע צענטערס וואס באטן אן א הויכע לעבנס
מאגנעטן פאר איבערבוי, ביזנעס, נייע זשאבס און עקאנאמישע און האוזינג פילפארביגקייט. ווערנדיג  

רך די סטעיט דעּפארטמענט מיט הילף פון עמּפייער סטעיט דעוועלאּפמענט, די היימער און  אנגעפירט דו
 Energyקאמיוניטי רינּועל און ניו יארק סטעיט ענערגיע פארשונג און אנטוויקלונג אויטאריטעט )

Research and Development Authority )—   איז די שטאט צענטער אויפלעבונג אינציאטיוו א
דענטלאזע און שעפערישע "אומר ועושה" סטראטעגיע וואס פארט צוזאם סטראטעגישע פרעצענ

פריינטליכע  -פלאנירונג מיט באלדיגע אויספירונג, און די רעזולטאטן דערפון זענען געדיכטע, פיסגייער



שטאט צענטערן וואס זענען א הויפט באשטאנדטייל אינעם העלפן ניו יארק סטעיט צוריק אויפבויען איר  
פאנדעמיע, און אזוי אויך צו עררייכן די סטעיט'ס דרייסטע    19- עקאנאמיע נאך די ווירקונגען פון די קאוויד

קלימאט ציהלן דורכן שטופן פאר דאס באנוץ מיט פובליק טראנספארטאציע און רעדוצירן דאס זיין  
בונג אינציאטיוו איז  געוואנדן אויף פריוואטע קארן. מער אינפארמאציע איבער די שטאט צענטער אויפלע

  .דאפארעפנטליכט 
  

###  

 
 www.governor.ny.govנאך נייעס קען מען באקומען ביי  

 press.office@exec.ny.gov  |518.474.8418ניו יארק סטעיט | עקזעקיוטיוו טשעימבער |  
 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ny.gov%2Fprograms%2Fdowntown-revitalization-initiative&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C9e1c49eeaef54cb5671408dae1f0908a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638070720592767736%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=HfHagaTdkaxsCcA%2FPhHD4ujgnLRFoS4iLzZkKfeJRM8%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C9e1c49eeaef54cb5671408dae1f0908a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638070720592767736%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=0IUuOexWKjrw3mgzEnbXZXZ0P7sv9J8xKSwfj39fHxI%3D&reserved=0
mailto:press.office@exec.ny.gov

