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Διευρυμένο περιφερειακό πάρκο στην 
περιοχή Wellsford  

Το 2002 και το 2006 η πρώην κυβέρνηση της Βικτώριας 
δημιούργησε το Εθνικό Πάρκο Greater Bendigo και το 

Περιφερειακό Πάρκο Bendigo. 
20 χρόνια μετά συνεχίζουμε αυτήν την παράδοση 

 

 

Πλέον περισσότερα άτομα ζουν και επισκέπτονται το Bendigo, χρησιμοποιώντας και εκτιμώντας 
τους φυσικούς μας πόρους. 
Γι' αυτό προσθέτουμε πάνω από 7.000 εκτάρια στο Περιφερειακό Πάρκο Bendigo, σε μια 
προσβάσιμη τοποθεσία που καλύπτει την αυξανόμενη ζήτηση. 

Φροντίζουμε για την μακροπρόθεσμη προστασία του περιβάλλοντος και διασφαλίζουμε ότι οι 
κάτοικοι της Βικτώριας θα συνεχίσουν να απολαμβάνουν τους όμορφους, ανοιχτούς χώρους 
μας. Ακόμη, δεσμευόμαστε να συνεργαζόμαστε με τους Παραδοσιακούς Ιδιοκτήτες, για να 
στηρίζουμε τη σύνδεση με την ύπαιθρο και να ονοματίζουμε νέα πάρκα και καταφύγια. 

Στο διευρυμένο Περιφερειακό Πάρκο Bendigo, θα μπορείτε να

• Κάνετε πεζοπορία στο δάσος, να παρατηρήσετε τη φύση και να κάνετε πικνίκ 
• Κατασκηνώσετε
• Κάνετε περιηγήσεις με αυτοκίνητο, που συμπεριλαμβάνει και τετράτροχο
• Κάνετε ποδηλασία εκτός δρόμου
• Κάνετε ποδηλασία στο βουνό
• Κάνετε ιππασία σε δρόμους
• Βγάλετε βόλτα τα σκυλιά σε κάποιες περιοχές
• Κάνετε ψυχαγωγικές έρευνες

Ορισμένη συλλογή ξύλων καύσης οικιακής χρήσης θα επιτρέπεται σε καθορισμένα σημεία μέχρι 
τον Ιούνιο του 2029. 
Δεν θα επιτραπεί το κυνήγι για ψυχαγωγικούς σκοπούς και η συγκομιδή εμπορικής ξυλείας στο 
διευρυμένο 
περιφερειακό πάρκο.

Σχετικά μ' αυτές τις αλλαγές 
Αυτές οι αλλαγές αντικατοπτρίζουν την απόκριση της κυβέρνησης της Βικτώριας στην Τελική 
Έκθεση Έρευνας του Central West του Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αξιολόγησης της 
Βικτώριας (VEAC's) και των συστάσεών της.  
Αυτές οι αλλαγές διατηρούν τους πολύτιμους περιβαλλοντικούς πόρους βιοποικιλότητας και 
πετυχαίνουν μια βιώσιμη ισορροπία που στοχεύει να καλύψει τις ανάγκες όλων των χρηστών 
γης, τώρα και στο μέλλον. Μπορείτε να βρείτε την απάντηση της κυβέρνησης στον ιστότοπό 
μας. 
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Εάν χρειάζεστε βοήθεια, καλέστε την υπηρεσία Μετάφρασης και Διερμηνείας (TIS) για 
βοήθεια από μεταφραστές και διερμηνείς. Επικοινωνήστε με τη TIS National στο 131 450 (από 
Αυστραλία) ή επισκεφθείτε το www.tisnational.gov.au 

http://www.tisnational.gov.au/
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