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Pagpapalawak ng panrehiyong parke sa 
rehiyon ng Wellsford  

Sa 2002 at 2006, ang dating Gobyerno ng Victoria ay nilikha 
ang Greater Bendigo National Park at Bendigo Regional Park. 

Makalipas ang 20 taon ay magtatayo kami sa legasiya na ito 
 

 

Marami na ngayong mga tao ang naninirahan at bumibisita sa Bendigo, gumagamit, at 
pinahahalagahan ang ating likas na yaman. 
Kaya nga iyon ang dahilan kung bakit tayo nagdaragdag ng mahigit sa 7,000 ektarya sa 
Bendigo Regional Park, sa isang  
madaling pag-access sa lokasyon ng mga serbisyo upang mapataas ang demand. 

Nagbibigay kami para sa pangmatagalang proteksyon sa kapaligiran at tinitiyak na ang mga 
taga Victoria ay maaaring patuloy na masiyahan sa ating malawak na magandang lugar. 
Nakatuon rin kami sa pagkikisosyo sa mga Tradisyonal na Nagmamay-ari upang suportahan 
ang koneksyon sa bansa at bagong pangalan ng mga parke at reserba. 

Sa pagpapalawak ng Bendigo Regional Park, ikaw ay maaari ng 
mag-saya 

• Pag-akyat sa bundok, pagmamasid sa kalikasan at pag-picnic
• Kamping
• Paglilibot gamit ang sasakyan, kabilang ang pagmamaneho sa sasakyan na may apat na 

gulong  
• Pagsakay sa trail bike
• Pagmomotor sa bundok at pagbibisikleta
• Pagsakay sa kabayo sa mga daanan
• Paglalakad gamit ang aso sa ilang mga lugar
• Libangan na paghahanap ng potensyal sa lugar

Ilan sa mga pangunguha ng lokal na kahoy na panggatong ay pinapayagan mula itinalagang 
lugar hanggang sa Hunyo 2029. 
Ang libangan na pangangaso at komersyal na pag-aani ng troso ay hindi pinapayagan sa 
pinalawig 
na panrehiyong parke. 

Tungkol sa mga pagbabagong ito
Ang mga pagbabagong ito ay makikita sa Gobyerno ng Victoria bilang sagot sa pagsisiyasat ng 
Victorian Environmental Assessment Council’s (VEAC’s) sa Central West sa Pangwakas na 
Ulat at mga rekomendasyon.  
Ang mga pagbabagong ito ay nagpapanatili sa ating pinakamamahal kapaligiran at mga yaman 
sa kapaligiran at abutin ang isang napapanatiling balanse na naglalayon upang matugunan ang 
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lahat ng pangangailangan ng mga gumagamit, ngayon at sa hinaharap. Maaring mahahanap 
mo ang sagot ng gobyerno sa aming website. 
  

Kung kailangan mo ng tulong, mangyaring makipag-ugnayan sa Translating and 
Interpreting Service (TIS) para sa tulong sa pagsasalin ng wika at pagbibigay kahulugan. 
Makipag-ugnayan sa TIS National sa 131 450 (sa loob ng Australia) o bumisita sa 
www.tisnational.gov.au 

https://www.forestsandreserves.vic.gov.au/land-management/victorian-environment-assessment-council/victorian-government-response-to-veac-central-west-investigation
http://www.tisnational.gov.au/
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