Cập nhật Kế hoạch Gia cư: Họp Cộng đồng #3

Tóm lược Buổi họp
Chủ đề
Ngày | Giờ
Địa điểm

Kế hoạch Gia cư của Quận Santa Clara – Họp Cộng đồng #3 của các Bên liên quan
Ngày 7 tháng 9, 2022 | 6:00 chiều – 7:30 tối
Zoom (Bản ghi cuộc họp có thể được tìm thấy trên mạng của dự án project website)

Mục đích của Hội thảo
Quận Santa Clara (Quận) đã mời các thành viên cộng đồng đến buổi hội thảo để hỗ trợ Kế hoạch Gia cư Cập
nhật 2023-2031. Cuộc họp đã tạo cơ hội để thu thập ý kiến đóng góp từ cộng đồng về quá trình lựa chọn địa điểm
và xây dựng các dự thảo chiến lược và mục tiêu chính sách. Phản hồi từ cuộc họp này sẽ được sử dụng để chuẩn
bị dự thảo Kế hoạch Gia cư Cập nhật với thời gian bình luận là ba mươi ngày trước khi đệ trình lên Bộ Gia cư và
Phát triển Cộng đồng California (HCD).
Tổng cộng có 35 thành viên của cộng đồng đã tham dự hội thảo.

Tóm lược Phản hồi
Phần 1: Dự thảo Mục tiêu của Chính sách
Hội thảo cộng đồng bao gồm hai bài thuyết trình và hai phân đoạn thảo luận. Trong phần đầu của cuộc họp, nhân
viên của Quận đã trình bày các mục tiêu của chính sách liên quan đến sản xuất nhà ở, khả năng chi trả nhà ở, khả
năng tiếp cận nhà ở, công bằng trong nhà ở (Affirmently Furthering Fair Housing), vô gia cư và biến đổi khí hậu.
Tiếp theo phần trình bày là một cuộc thảo luận yêu cầu những người tham gia phản hồi về các mục tiêu của chính
sách và bất cứ bổ sung nào cần được cứu xét.
Sau đây là tóm lược những phản hồi nhận được liên quan đến các mục tiêu của dự thảo chính sách:
Sản xuất Nhà ở
•
•
•
•

Ưu tiên phát triển ở các khu vực để trống gần nơi làm việc và phương tiện giao thông để giảm tình trạng
quá phụ thuộc vào xe hơi
Tránh rủi ro ngoài ý muốn khi kích thích sự phát triển ở những khu vực chưa hợp nhất
Phân phối các loại nhà ở khắp các thành phố trên toàn quận
Giáo dục chủ nhà về sự cần thiết của các loại hình nhà ở đa dạng trong cộng đồng của họ để giảm bớt nỗi
lo ảnh hưởng đến giá trị bất động sản và thái độ không được xây dựng gần nhà tôi (NIMBY)

Khả năng Chi trả cho Nhà ở
•
•
•
•

Xem xét các cách để ổn định thêm tiền thuê nhà và trợ cấp một ít tiền thuê nhà cho người lớn tuổi có thu
nhập cố định
Ưu tiên phát triển nhà ở cho các cộng đồng có thu nhập cực thấp vì họ phải chịu gánh nặng chi phí nhà ở
cao nhất và có nguy cơ vô gia cư cao nhất
Xây dựng nhà ở cho người cao tuổi có thu nhập cực thấp và cố định đang đối mặt với áp lực từ chi phí
tăng cao và cho người khuyết tật và bệnh mãn tính
Tạo chính sách tập trung vào việc bảo tồn nhà ở giá rẻ hiện có
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Công bằng trong Nhà ở (AFFH)
•

Tạo ra các chính sách vượt ra ngoài tiêu chuẩn AFFH để tối đa hóa tính bao hàm trong nhà ở

Biến đổi Khí hậu
•
•
•

Bao gồm chính sách xác định vị trí nhà ở giá cả phải chăng ở trên hoặc gần các tuyến giao thông công
cộng hoặc trạm vận chuyển như một chiến lược để giảm lượng khí thải cộng đồng
Bảo vệ không gian tự nhiên để bảo vệ sản xuất lương thực và tài nguyên thiên nhiên
Ngăn chặn sự tràn lan đô thị và bảo tồn đất nông nghiệp

Phản hồi Tổng quát
•
•

Thêm tính cụ thể cho các mục tiêu của chính sách vì những từ như “duyệt xét” và “cứu xét” quá trừu
tượng
Xem lại Kế hoạch Gia cư của Thành phố Alameda vì đây sẽ là Kế hoạch đầu tiên của Hiệp hội các Chính
quyền Vùng Vịnh được HCD phê duyệt

Phần 2: Lựa chọn Địa điểm Ban đầu
Trong nửa sau của bài thuyết trình, nhân viên của Quận đã cung cấp thông tin về việc lựa chọn địa điểm được đề
xuất bao gồm các tiêu chí về tính phù hợp của địa điểm, cân nhắc đối với bối cảnh thành thị và nông thôn, và vị trí
của các địa điểm ban đầu ở Stanford, San Jose, Gilroy và Morgan Hill. Sau đây là tóm tắt phản hồi về việc lựa
chọn địa điểm ban đầu:
•
•
•
•
•

Hợp tác với Gilroy và Morgan Hill về mật độ cho nhà ở giá rẻ, bao gồm cả các dịch vụ đô thị
Cung cấp các biện pháp khuyến khích để tăng tính khả thi cho các nhà phát triển xây dựng nhà ở thu nhập
cực thấp ở phía nam của quận
Bao gồm các khung thu nhập dành cho phát triển nhà ở trong việc lựa chọn địa điểm - kiểm tra tính khả
thi với các nhà phát triển
Tuân thủ các chính sách của Quy hoạch Tổng thể để ưu tiên phát triển các khu vực có dịch vụ đô thị,
không để phát triển tràn lan và phát triển ra bên ngoài các khu vực có dịch vụ đô thị
Xem xét kế hoạch sáp nhập các ốc đảo trong đô thị để giải quyết các số Phân bổ Nhu cầu Nhà ở trong
Khu vực

Có thể tìm thấy ảnh chụp màn hình của các ghi chú được chụp trực tiếp trong quá trình thảo luận trong Phụ lục A.

Các Bước Tiếp theo
Thông tin phản hồi thu thập được trong hội thảo này sẽ được sử dụng để chuẩn bị Cập nhật Kế hoạch Gia cư. Dự
thảo Cập nhật Kế hoạch Gia cư sẽ được phát hành vào quý 4 năm 2022 với thời gian lấy ý kiến công chúng là 30
ngày trước khi đệ trình lên HCD. Xin hãy theo dõi trên sccgov.org/housing-element để được cập nhật và đăng ký
nhận thông báo về việc phát hành dự thảo HEU và để biết thông tin cập nhật về sự kiện.
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Phụ lục A: Ghi chú thảo luận trực tiếp
Dự thảo Mục tiêu Chính sách
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Dự thảo Mục tiêu Chính sách
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