Organização de planejamento Metropolitano (MPO) Comitê de transporte
Agenda de reunião pública
Data/hora: 23 de janeiro de 2017 @ 13:00
Lugar: Sala de conferências, 3225 Main Street, Barnstable, MA 02630 da Comissão, Cape Cod
Chamar à ordem
Potencial aprovação do projecto de acta de 1 de agosto de 2016
Alteração de programa (ponta) do Cape Cod transporte melhoria : A dica é uma lista recomendada de projetos de
transporte para ser anunciado/eventualmente construído usando Massachusetts Department of Transportation, Rodoviária Federal
e o financiamento Federal Transit Administration . Funcionários da Comissão de Cape Cod (CCC) serão descrever uma proposta de
alteração a 2017-2021 ponta em que o serviço do Parque Nacional está olhando para adicionar uma sobreposição de pavimento
de estrada para estrada Doane no Eastham, um trabalho de repavimentação MassDOT rota 6 aumento no custo e a autoridade de
trânsito Regional de Cape Cod é realocar seus gastos na ponta para ajustar as despesas planejadas em equipamentos de trânsito
, instalações, software e planejamento, conforme indicado no cronograma publicado com esta agenda. O MPO pode Votar se
para alterar a lista de 2017-2021 ponta dos projetos, conforme descrito pelo pessoal do CCC. -Steve Tupper, Cape Cod Comissão
técnica serviços Planner e Lynn Ahlgren, autoridade de trânsito Regional de Cape Cod
Cape Cod Metropolitan planejamento organização (CCMPO) alteração de plano (PPP) de participação do público: O
PPP CCMPO descreve o processo pelo qual a CCMPO solicite participação pública como parte do processo de planejamento de
transporte. Funcionários da Comissão de Cape Cod irão descrever uma proposta de alteração para alterar o período de
comentário público para futuro projecto de programa de melhoria de transporte (TIP), United planejamento trabalho programa
(UPWP) e documentos do plano de transporte Regional (RTP) de 30 trinta dias para 21 vinte e um dias. O MPO pode Votar se
para abrir um período de comentário público de 45 quarenta e cinco dias para solicitar entrada sobre a possibilidade de encurtar o
período de comentário público de PPP para documentos de ponta, UPWP e RTP de projecto futuro de 30 dias para 21 dias. Diretor
de serviços técnicos da Comissão, Glenn Cannon, Cape Cod
Cape Cod transporte melhoria programa (TIP) rodovia projeto Readiness Update: a dica é uma recomendado lista de
projetos de transporte (tais como o alargamento da estrada, sinais de tráfego e ciclovias) ser anunciado e eventualmente
construídos usando Massachusetts Department of Transportation (MassDOT), rodovia Federal e/ou financiamento da
Administração Federal de trânsito. Vontade do pessoal da Comissão dar uma atualização sobre a disponibilidade de preconstrução design de projetos da estrada na ponta da corrente para o Cape Cod metropolitana planejamento organização
(CCMPO). A CCMPO irá discutir a prontidão de pre-construção design de projetos da estrada na ponta. — Serviços técnicos da
Comissão, Glenn Cannon, Cape Cod
Estudo Canal transporte da área de Massachusetts Department of Transportation (MassDOT): O Canal de Cape Cod
área transporte estudo busca identificar as deficiências de transporte multimodais existentes e futuras e precisa ao redor da área
de Cape Cod Canal nas cidades de Bourne e sanduíche. O estudo também descreve o desenvolvimento e análise de uma ampla
gama de alternativas de transporte, incluindo a rodovia e não-rodovia melhorias e alternativas que melhorem o acesso para todos
os modos de transporte. Pessoal MassDOT e corpo de exército de engenheiro dará uma atualização sobre o status do Canal área
transporte estudar, e em seguida o MPO discutirá o estudo. – Gabe Sherman, MassDOT Cape Cod MPO ligação e Craig Martin, nos
corpo de engenheiros do exército
Relatórios: MassDOT rodovia divisão distrito 5 funcionários dará um relatório de status em projetos de transporte existentes e
planejados em andamento em Cape Cod. Pessoal de Cape Cod Regional Transit Authority e Cape Cod Comissão apresentará um
relatório recente e atividades futuras que o pessoal tem participado pol.
Comentário público / suspender
Este reunião é acessível para pessoas com deficiência. o cabo Cod metropolitana planejamento organização (MPO) fornece razoável acomodações e/ou língua
assistência livre de carga sobre pedido (incluindo mas não < / b247 >limitada para intérpretes em americano sinal língua e línguas outros do que Inglês, assistiva
ouvindo dispositivos e alternativo material formatos, tais como audio fitas, Braille e grande imprimir, como disponível). Para acomodações ou língua assistência por
favor entre em contato com o cabo Cod MPO por telefone: (508) 362-3828, fax (508) 362-3136, TTY (508) 362-5585 ou < b2136 > e-mail
frontdesk@capecodcommission.org. Título VI aviso de não discriminação: o cabo Cod MPO cumpre com título VI de o Civil direitos ato de 1964 e relacionados
federal e estado estatutos e regulamentos. - é o política de o cabo Cod MPO para garantir que sem pessoa ou grupo de pessoas deve na o motivos de título VI
protegido< b280 > categorias, incluindo corrida, cor, nacional origem, ou sob adicionais federal e estado protegido categorias incluindo sexo, idade, deficiência,
sexuais orientação, gênero < b2117 > identidade ou expressão, religião, Credo, ascendência, do veterano status de (incluindo Vietnã veteranos), ou fundo, ser
excluídos de participação , ser negado a < / b2152 >benefícios , ou ser senão sujeitos para discriminação sob qualquer programa ou atividade administrado por o
cabo Cod MPO. Para pedido adicionais informações sobre este compromisso, ou para arquivo um queixa sob título VI ou um relacionados não discriminação
provisão, por favor contato< b2217> o do MPO título VI Coordenador por telefone no (508)362-3828, TTY no 508-362-5885, fax (508) 362-3136 ou por e-mail no
mhevenor@capecodcommission.org. Se este informações é necessário em outro linguagem, por favor entre em contato com o do MPO título VI Coordenador por
telefone em (508) 362-3828.Caso estas informações sejam necessárias em < / b241> outro idioma, por favor, contate ó Coordenador de Título VI da MPO pelo
telefone 508-744-1299.The público discussão de o transporte melhoria plano de (dica)< b283> no CCJTC, MPO, e transporte reuniões satisfaz o programa de
projectos (POP) público audiência requisitos de o Federal trânsito Administração (FTA).

