
צפון ברוקלין אפענע גאסן
2021פעברואר -קאמיוניטי ווארקשאפ 



ווארקשאפ

ציל

קורצע פארשטעלונג  •

ברעיקאוט פידבעק סעסיעס•



DOTפובליק ספעיס



פלאזא פראגראם

טאגיגע קאנסעציעס-29

DOTפובליק ספעיס

גאסן און סיזאנעל גאסן-וויקענד שפאציר



אפענע גאסן

פלאזאס: אפענע גאסןשפילצו: אפענע גאסן

COVID-19 באמיונגעןערהוילונג

אפענע רעסטוראנטן רעסטוראנטן: אפענע גאסן

עמערדזשענסי ביציקל קארעלס



אפענע גאסן פראגראם איבערבליק



.פאנדעמיקCOVID-19אין רעאקציע צום 2020אפענע גאסן האט זיך אנגעהויבן אין פרילינג 

:איינגעפירטDOTהאט , זייט פרילינג

אפענע גאסן

דיסטענס  -סאשעל, אקטיווע•

פארוויילונג און פארזיכערטע  

פראגראמען געלעגנהייטן

NYPDאין צוזאמענהאנג מיט •

קאמיוניטי פארטנערס41און 

5MPH, בלויז לאקאלע צוטריט•

שטיצט די רעסטוראנט  •

אינדוסטריע און ברענגט צוריק  

NYCשטאטישע לעבהאפט צו 

דורכגעפירט אויסשליסליך דורך •

פארטנערסקאמיוניטי 67

פולשטענדיג פארמאכטע גאס•

: אפענע גאסן

רעסטוראנטן

פלאץ צו פארן מיט ביציקלעך •

אריינגערעכנט צייטווייליגע  

און שטענדיגע בייק ליניעס

DOTאיינגעפירט דורכן •

21, 2020דורכאויס 

באשיצטע בייק  

ליניעס



Berry St-אפענע גאסן 



Graham Ave-רעסטוראנטן : אפענע גאסן



Flatbush Ave-צייטווייליגע באשיצטע בייק ליניעס 



הילף דורכאויס די סיטי  

34th Ave, Queens

W 120th St, Manhattan

Arthur Ave, The Bronx

5th Ave, Brooklyn

9th St, Staten Island

באשיצטע בייק ליניע

רעסטוראנטן: אפענע גאסן

אפענע גאסן

Brooklyn

Queens

The Bronx

Manhattan

Staten Island



BK CB1 מיילן3.03–גאסןאפענע

Sharon Street

Grattan Street

Moore Street

Humboldt Street

Leonard Street

South 9th Street

Berry Street

North 3rd Street

West Street

Driggs Avenue

Russell Street

Nassau Avenue

Grand Street

Graham Avenue

אנדערע אפענע גאסן  

BK CB 1אפענע גאסן



Sharon Street

Berry Street Driggs Avenue

Russell Street

Nassau Avenue

אנדערע אפענע גאסן  

פאקוס קארידארן  

ווארקשאפ פאקוס קארידארן

Bedford Avenue



קאמיוניטי פארטנערס

•DOTטאג אויספירונג פון טייל אפענע גאסן דורכאויס צפון -ביי-פארטנערס פאראנטווארטליך פאר די טאגBrooklyn

קאמיוניטי  Brooklynאון אנדערע מיטגלידער פון די צפון , ביזנעסער, קאמיוניטי באזירטע ארגאניזאציעס, באשטייט פון שכנים•

אינאיינעם צו שאפן פובליק פלאץצוזאמען ארבעטןוואס 

האבן אריינגעטרעטן צו פארוואלטן אפענע גאסן ווען סיטי ריסאורסעס זענען געווען באגרעניצט ביים הויכפונקט פונעם פאנדעמיק  •



ווי אזוי אפענע גאסן ַארבעט

1

3

2

שאסיי פארמאכט צו דורכפארנדע טראפיק
יא ערלויבטAccess-A-Rideאפס און -דראפ, אפס-פיק•

צייטןאלעצו וויהיקלסאון יוטיליטי , דעליווערי, עמערדזשענסי•

8pmביז 8amאפענע גאסן זענען אין קראפט טעגליך •

1

פארקינג איז ערלויבט
אלטערנעט זייט פארקינג רעגולאציעס פארבלייבן אין קראפט•

אויספאלגן אלע אנדערע פארקינג רעגולאציעס  מוז מען•

2

ביטע, אויב איר רוקט די באריקאדעס

.שטעלט עס צוריק אין פלאץ
אפענע גאסן איז אין קראפטווען שטייןבאריקאדעס פארבלייבן •

•5MPHן אויף די בלאק'ספיד לימיט ביים דרייוו

לאזט פוסגייער און ביציקלעך דורכגיין  •

3



אפענע גאסןBROOKLYNצפון
קאמיוניטי פידבעק ביז דערווייל



DOTאוטריטש קרעפטן ביז היינט

קאמיוניטי פידבעק און פארקויפער אנקעטעס

2/2/2021ביז 12/21/2020

און פויליש, שּפַאניש, אוועילעבל אין ענגליש

און פארטנערסDOTדידזשיטל מוטיגונג דורך 
אימעילס און סאשעל מידיע פאסטס-מאסן•

2020דעצעמבער -מיטןאין פון זייטאימעילס און פאסטס -וועכנטליכע מאסן•

און פארטנערסDOTדידזשיטל מוטיגונג דורך 
אויפגעהאנגען דורכאויס אפענע גאסן קארידארן און דורכאויס די  פלאקאטן •

ברייטערע צפון ברוקלין קאמיוניטי זייט דעצעמבער

פאר ביזנעסער דורכאויס אפענע גאסן קארידארן פלאקאטן אויסגעטיילט •

אנקעטע באטייליגונג געלעגנהייטן  
מעגליכקייט אריינצוגעבן ענטפערס דורך אנליין אנקעטע•

קאסטומער סערוויס אויסצופולן די אנקעטע  DOTאפציע צו רופן •

ס אפיס'בארא קאמישאנערDOT BKשטענדיג קענען זיך ווענדן צו •

סיטי אגענטור קאמיוניקאציעס  
DOT, NYPD, FDNY, & DSNYדירעקטע ליניעס פון קאמיוניקאציעס צווישן •

ארבעטן אינאיינעם צו שליכטן סיי וועלכע פראבלעמען אויב עפעס פאסירט  •

BK CB 1 קאמיטעט  טראנספארטאציע
באקומען פידבעק האט געמוטיגט אנקעטע און ווארקשאפ ביי זיצונגען•

2און פעברואר , 5יאנואר , 1דעצעמבער•



קאמיוניטי אנקעטע רעזולטאטן

1,624
קאמיוניטי אנקעטע ענטפערס

86%
אנטיילנעמער זאגן אז זיי האבן גענוצט 

ן שפאצירן'אפענע גאסן בשעת

77%
אנטיילנעמער באזוכן אפענע גאסן 

טעגליך אדער עטליכע מאל א וואך

27%
אנטיילנעמער זאגן אז זיי האבן גענוצט 

ן דרייוון'אפענע גאסן בשעת

 Community Board # 1אנטיילנעמער וואוינען אינערהאלב 93%•

אדער  ,  Berry St, Driggs Av, Nassau Avוואוינען אויף 38%

Sharon Stס הויז'נאנטסטע אינטערסעקשאן צו אנטיילנעמער



פידבעק איבערזיכט
ערפאלגן

א אפענע גאסן זענען געווארן געגנט פארזאמלונג ערטער און •

געצייג פאר ערהוילונג פונעם פאנדעמיק

זיי שטעלן צו מער אפענע פלאץ פאר קאמיוניטי באנוץ•

ווייניגער דורכפארנדע טראפיק האט געמאכט די גאס שטילער  •

און שפירן מער פארזיכערט פאר פוסגייער און ביציקלעך 

איז א טובה פון א פארמאכטע גאס אז עס  , פאר ביזנעסער•

זענען פארהאן מער פוסגייער צו זייער געשעפט  

שוועריקייטן
געברויך צו קלארשטעלן צוטריט און צושטעלן בעסערע  •

באריקאדעס און טאוולען פאר אפענע גאסן

באריכטעטע פעלער פון געפארפולע דרייוון און אלגעמיינע  •

(COVIDאפילו פאר )טראפיק זיכערהייט זארגן 

סאשעל דיסטענסינג און אנדערע קוואליטעט פון לעבן זארגן   •

קאמיוניטי פארטנערס דארפן פונקציאנירנדע שטיצע פאר  •

טערמיניגע ערפאלג  -לאנג



76%

59% 58% 56% 55%

19%

10%

Strolling (walking

leisurely, enjoying

outdoor space)

As part of my daily

commute

Exercise Biking Socially distanced

outdoor group

activities,

community

programming, and

other types of

events

Driving Other (please

specify)
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קארידארןווי אזוי ווילט איר נוצן די אפענע גאסן 
?אינעם צוקונפט

גיין  )שפאצירן 

הנאה  , געמיטלעך
(האבן פון פרישע לופט

אלס טייל פון מיין  
טעגליכע וועג

איבונגען פארן מיט  
ביציקלעך

דיסטענס  -סאשעל

גרופע אקטיוויטעטן  

קאמיוניטי  ,  אינדרויסן

און , פראגראמען

אנדערע סארטן  
צוזאמענקונפטן

דרייוון אנדערע  

(ביטע שילדערט)



ברעיקאוט פידבעק סעסיעס



פארגעשלאגענע באריקאדעס און טאוולען איבערמאכונג
Sharonאון , Berry, Nassau, Driggsערזעצן האלצערנע באריקאדעס מיט נייע מעטאלענע באריקאדעס אויף •

קאוד מער אינפארמאציעQR-אפשפיגלענדע טאוולען וואס טוען קלארשטעלן באנוץ און צוטריט , פארמאגט נייע מעטאל•

צייטווייליגע לעזונג וויבאלד מיר ארבעטן פאר א צוקונפטיגע ציל פאר די קארידארן•



Sharon Street

Berry Street Driggs Avenue

Russell Street

Nassau Avenue

Bedford Avenue

אנדערע אפענע גאסן  

פאקוס קארידארן  

ברעיקאוט סעסיעס געאגראפיעס



קומענדיגע שריט

2021פעברואר און מערץ •

ווייטער זאמלען פידבעק•

דעזיין אנטוויקלונג•

2021אפריל \מערץ•

#2 דעזיין ווארקשאפ •

באריקאדעס און טאוולען איבערמאכונג  •

2021מאי •

קאמיוניטי באורד פארשטעלונג•

2021הערבסט \זומער•

איינפירונג•

טערמיניגע אוטריטש-פארזעצן לאנג•



!א דאנק
מיט סיי וועלכע פראגעס אדער צו געבן נאך פידבעקopenstreets@dot.nyc.govט 'אימעיל

mailto:openstreets@dot.nyc.gov

