
Visi masa depan untuk Haymarket

Apa yang kami dengar dari Anda 

Pada bulan Agustus dan September 2022, 
City of Sydney terlibat dengan komunitas 
dan pemangku kepentingan untuk 
memahami apa yang membuat Haymarket 
istimewa, tempat yang disukai orang, dan 
apa yang dapat ditingkatkan.
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Oktober 2022

91%
responden survei pergi ke 
Haymarket untuk restoran 
dan kafe 

“Akan sangat bagus untuk 
memasukkan cerita di situs atau 

membuat karya seni yang menggambarkan 
sejarah daerah tersebut, sambil melihat ke 

masa depan.”

“Daerah 24/7, yang 
dikenal dengan perdagangan 

larut malam hingga pagi hari untuk 
restoran dan bar. Banyak lampu 

dan semarak, banyak orang 
berjalan-jalan.” 

“Sebuah desa budaya 
yang mencerminkan sejarah 

Asia dan warisan daerah 
tersebut.”

Kami menanyakan Anda ingin 
Haymarket seperti apa di masa 
depan, dan Anda menggambarkan 
tempat yang semarak dan ramai yang 
merayakan beragam budaya dan 
sejarah Asia.

90%
responden survei ingin 
melihat pencahayaan yang 
lebih kreatif di Haymarket

Lebih dari 1.150 orang berbagi ide mereka 
untuk masa depan Haymarket termasuk 
penduduk, pekerja, pengunjung, asosiasi 
bisnis, kelompok budaya dan organisasi.
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Anda memberi tahu kami bahwa  
Haymarket istimewa karena Anda 
dapat:
• Melihat beragam budaya Asia yang 

tercermin di jalanan dan di ruang publik
• Menemukan makanan otentik dan 

terjangkau
• Berbelanja di toko kelontong Asia yang 

terjangkau dan unik
• Untuk merayakan warisan budaya dan 

terhubung dengan kenangan

Perwakilan masyarakat berbicara sebagai 
penjaga budaya. Mereka mengungkapkan 
rasa tanggung jawab yang besar untuk 
masa depan Haymarket dan keinginan 
untuk bekerja sama dengan Kota Sydney.

“Gerbang Chinatown yang 
indah, sejarah daerah tersebut, 

dan pemilik bisnis multi-generasi 
yang bersemangat.”

“Kenangan indah dari keluarga 
dan teman yang berkumpul untuk 
makan di salah satu dari banyak 

restoran yang bagus.” 

“Berbagai pilihan buah dan 
sayur yang bagus - terutama 

buah dan sayur Asia yang tidak 
terdapat di supermarket atau toko 

di sekitar Sydney.”

Anda memberi tahu kami tempat 
yang paling Anda sukai di Haymarket 
adalah:
• Chinatown dan Dixon Street termasuk 

Gerbang
• Paddy’s Market dan Market City
• Darling Quarter

Tempat penting lainnya termasuk Thai 
Town,  Emperor’s Garden Cakes and 
Bakery, Capitol Theatre, Chinese Gardens 
of Friendship, dan jalan kecil.

Darling Quarter
“Perkembangan baru membawa 

semangat muda yang berbeda ke 
daerah tersebut – sambil tetap 

merayakan warisan Chinatown.” 

Dixon Street
“Sebagai generasi kedua Tionghoa 
Australia, saya memiliki keterikatan 

sentimental yang kuat dengan restoran 
dan toko roti Kanton kuno yang biasa 

dibawa oleh kakek-nenek saya 
sebagai anak-anak.” 

Dixon Street
“Ini adalah jantung 

spiritual Chinatown.” 



Places I go or are special to me, and why 

我常去的或对我来说很特别的地⽅及其原因…

我常去的或對我來說很特別的地⽅及其原因…

สถานที�ที�ฉันไปหรอืมคีวามพเิศษสาํหรบัฉัน และทําไม…

Tempat-tempat yang saya kunjungi atau istimewa bagi

saya, dan mengapa...

내가 가는 곳이나 내게 특별한 곳 그리고 그 이유는…
Anda mengatakan ingin meningkatkan

Dixon Street
“Jalan ini sangat istimewa 
tetapi sayangnya terlihat 

gelap dan tertutup”

“Pencahayaan tradisional di 
Dixon Street bercampur dengan 
lampu neon/led modern di jalan 

kecil dan seni jalanan”

Belmore Park
“Jadikanlah tempat untuk 
dikunjungi bukan hanya 

dilewati”

Ujung selatan George 
Street 

“Kita perlu lebih banyak area larut 
malam di mana kita dapat menikmati 
minuman dan makan malam tanpa 

menghabiskan ratusan dolar”

Paddy’s Market
“Ini akan sangat bagus sebagai 

tujuan kuliner/pasar yang 
otentik”

Chinatown
“Akan sangat bagus untuk 

meningkatkan keterhubungan 
daerah-daerah Chinatown”
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Anda memberi tahu kami bahwa Anda 
ingin melihat peningkatan di kawasan 
Haymarket:
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• Lebih banyak pencahayaan untuk 
menciptakan suasana yang aman dan 
penuh warna

• Pilihan makanan dan eceran yang lebih 
berkualitas, otentik dan terjangkau

• Lebih banyak pilihan bersantap di luar 
ruangan dan fasilitas umum seperti 
tempat duduk dan toilet umum

• Lebih banyak area pejalan kaki untuk 
menyediakan akses yang lebih baik ke 
dan di dalam Haymarket

• Peningkatan daya tarik kawasan melalui 
pembersihan dan pemeliharaan jalan

• Pelestarian karakter lokal dan warisan 
budaya 

• Menggunakan pemandangan jalanan 
untuk memberi warna dan merayakan 
beragam budaya Asia

• Jam perdagangan yang diperpanjang 
dan kehidupan malam yang berkembang

82%
responden survei 
berpendapat bahwa 
Haymarket memiliki 
keragaman budaya, 
keramahan, dan keamanan 
yang sangat penting

81%
responden survei 
berpendapat bahwa 
Haymarket sangat penting 
untuk ramah pejalan kaki

83%
ingin melihat lebih banyak 
acara dan aktivitas di jalan 
termasuk bersantap di luar 
ruangan

77%
ingin melihat bangunan 
yang ada diperbaiki

78%
ingin lebih banyak seni 
publik

69%
mengatakan perayaan 
budaya sangat penting


