Wiadomości dla okolicy szpitala
listopad 2018 r.

Spotkania sąsiedzkie
Zapraszamy wszystkie osoby mieszkające w okolicy szpitala bądź pracujące w nim lub w
jego pobliżu do udziału w kolejnym forum sąsiedzkim. Będzie na nim można poznać
nowe informacje na temat projektu związanego ze szpitalem oraz porozmawiać z
zespołem projektowym.
Środa, 21 listopada 2018 r.
Od godz. 18.00 do 20.00 w budynku St Helier Town Hall
Środa, 12 grudnia 2018 r.
Od godz. 18.00 do 20.00 pod adresem Jersey Employment Trust, Kensington
Chambers, 46-50 Kensington Street
Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą w pobliżu szpitala, zapraszamy na
kolejne forum dla firm:
Wtorek, 4 grudnia 2018 r.
Od godz. 15.00 do 16.00 w budynku Kensington Chambers
Dla osób, które nie będą mogły wziąć udziału
Wszystkie informacje dotyczące wydarzenia znaleźć można będzie na stronie
www.futurehospital.je/neighbours.
Środowy obchód
Członkini naszego zespołu Kelly Langdon odwiedza lokalne firmy w celu zebrania ich opinii.
Kolejny obchód będzie miał miejsce po południu, we środę 28 listopada. W przypadku
jakichkolwiek pytasz proszę się do niej zwrócić.

Nowe informacje dot. szpitala
Uczestnicy naszych ostatnich zebrań wyrazili obawy dot. braku pewności odnośnie
tego, kiedy rozpoczną się prace. Rozumiemy, że jest to problem dla osób
mieszkających i pracujących w pobliżu szpitala. Nie wyznaczono jeszcze
żadnych terminów związanych z koniecznością sprzedaży nieruchomości,
zmiany adresu zamieszkania lub miejsca pracy.
Obecnie zespół projektowy czeka na sporządzenie dwóch raportów zanim
rozpocząć się będą mogły kolejne zaplanowane prace. Przykro nam, ale nie
możemy przedstawić Państwu żadnych innych informacji dotyczących postępów
w pracach na temat projektu, aby mogli Państwo podjąć decyzje w sprawie
własnych planów. Wszelkie nowe wiadomości dotyczące działań związanych z
projektem będziemy Państwu przekazywać na bieżąco.
Planowanie
Niedługo powinniśmy otrzymać raport inspektora prowadzącego konsultacje
publiczne dotyczące wniosku projektowego. Inspektor prześle swój raport i
zalecenia do Ministra Środowiska w celu podjęcia decyzji.
Raport Rady Weryfikującej Politykę Szpitala
Całkiem niedługo sporządzony powinien zostać raport Rady Weryfikującej Politykę
dot. Rozwoju Szpitala. Zadaniem Rady była weryfikacja dokumentów
uzasadniających decyzję dot. budowy przyszłego szpitala w obecnym miejscu.
Raport ten przesłany zostanie do Sekretarza Generalnego w celu rozpatrzenia.
Debata w Zgromadzeniu Parlamentarnym Stanów
Sekretarz Generalny oznajmił, że decyzja o wybudowaniu szpitala w obecnym
miejscu
zostanie
ponownie
przedyskutowana
przez Zgromadzenie
Parlamentarne Stanów. Dyskusja w tej sprawie odbędzie się prawdopodobnie
na początku przyszłego roku.
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