BUKIT PANJANG

Our Vibrant Community
武吉班让
活力社区
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Masyarakat Kita
yang Bertenaga

நமது துடிப்பான
சமூகம்
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BUKIT PANJANG

Developments at a Glance
Our neighbourhood has grown over the past five years with the following upgrades:
• Neighbourhood Renewal Programme (NRP)
Blocks 246, 248 to 260, 259A, 270 to 277,
436 to 442, 442A, 447 to 453, 449A and
453A
• Home Improvement Programme (HIP)
Blocks 101 to 129 Gangsa Road/Pending
Road
• New slip road to Kranji Expressway (KJE)
from Senja Road

• New covered linkways under the
Walk2Ride Programme
• Four new community gardens
Block 276 Bangkit Road, Block 402 Fajar
Road, Block 410 Saujana Road, Block 429
Bukit Panjang Ring Road
• New community halls
• New Bukit Panjang Integrated
Transport Hub

Upgraded flats with the Home Improvement
Programme (showroom image)

社区项目一览
The Bangkit Art Street provides a communal shopping space for residents

Brand new Bukit Panjang sign with LED lighting
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过去五年，我们的邻里通过下列计划和
项目不断获得改善：
• 邻区更新计划
第 246 座、
第 248 至 260 座、
第 259A 座、
第 270 至 277 座、第 436 至 442 座、第
442A 座、 第 447 至 453 座、 第 449A
座和第 453A 座组屋
• 家居改进计划
岗沙路 / 秉定路第 101 至 129 座组屋
• 从信佳路前往克兰芝快速公路的新支路
• 落 实“ 畅 行 乘 车 计 划 ”， 建 造 新 的 有 盖
走道
• 四座新社区菜园
万吉路第 276 座组屋、法嘉路第 402 座
组屋、桑加那路第 410 座组屋、武吉班
让环路第 429 座组屋
• 新社区会堂
• 新武吉班让综合交通枢纽
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Pembangunan secara sepintas

Kejiranan kita telah berkembang sejak
lima tahun lalu dengan peningkatan ini:

• Program Pembaharuan Kejiranan (NRP)
Blok-blok 246, 248 hingga 260, 259A, 270 hingga 277,
436 hingga 442, 442A, 447 hingga 453, 449A dan 453A
• Program Peningkatan Rumah (HIP)
Blok-blok 101 hingga 129 Gangsa Road/Pending Road
• Jalan susur baharu ke Lebuh Raya Kranji (KJE) dari
Senja Road
• Laluan berbumbung baharu di bawah Program 		
Walk2Ride
• Empat kebun masyarakat baharu
Blok 276 Bangkit Road, Blok 402 Fajar Road, Blok 410
Saujana Road, Blok 429 Bukit Panjang Ring Road
• Dewan masyarakat baharu
• Hab Pengangkutan Bersepadu Bukit Panjang yang
baharu

Community hall provides communal space for activities and events

New community gardens for residents to grow and harvest their greens

மேம்பாடுகள் ஒரு கண்ணோட்டம்
Enhanced accessibility with slip road to the KJE

More transport options with the Bukit Panjang Integrated
Transport Hub
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நமது அக்கம்பக்கம் கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் பின்வரும்
மேம்பாடுகளுடன் வளர்ச்சி அடைந்திருக்கிறது:
• அக்கம்பக்கப் புதுப்பிப்புத் திட்டம் (என்ஆர்பி)
அடுக்குமாடிக் கட்டடங்கள் 246, 248, 260, 259A, 270, 277, 436, 442, 442A, 447,
453, 449A மற்றும் 453A
• இல்ல மேம்பாட்டுத் திட்டம் (ஹெச்ஐபி)
அடுக்குமாடிக் கட்டடங்கள் 101 முதல் 129 கங்சா சாலை / பெண்டிங் சாலை
• சென்ஜா சாலையிலிருந்து கிராஞ்சி விரைவுச்சாலைக்குச் செல்ல
புதிய இணைப்புச்சாலை
• “வாக் 2 ரைடு” திட்டத்தின்கீழ் புதிய கூரையுள்ள 			
இணைப்புப்பாதைகள்
• நான்கு புதிய சமூகத் த�ோட்டங்கள்
	பங்கிட் சாலை அடுக்குமாடிக் கட்டடம் 276, ஃபஜார் சாலை அடுக்குமாடிக்
கட்டடம் 402, சவ்ஜானா சாலை அடுக்குமாடிக் கட்டடம் 410, புக்கிட் பாஞ்சாங்
ரிங் சாலை அடுக்குமாடிக் கட்டடம் 429
• புதிய சமூக மண்டபங்கள்
• புதிய புக்கிட் பாஞ்சாங் ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட
	ப�ோக்குவரத்து மையம்
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BUKIT PANJANG

Dear Residents,
other. The many community gardens
around the estate help bring our
residents closer to nature, and create
opportunities for them to bond over
gardening activities.
We have been working closely
with the community to organise a
series of activities and events to
build long-lasting relationships and
forge fond memories. Together,
we celebrated major festivals and
national events, including a major
tribute last year for our Merdeka
Generation to thank them for their
contributions to the nation.

T

he word “connect”
summarises our
key focus for Bukit
Panjang over the
past few years.
We have enhanced
the physical connectivity of our
neighbourhood by introducing
a number of infrastructural
improvements in the estate or
“hardware” enhancements. At the
same time, we have also improved
the “heartware” of Bukit Panjang
by forming stronger connections
among families and the community
through the many interest groups
and community events.
Let me start with “hardware”.
Building an efficient transportation
system is important, as it allows our
residents to connect within the town
and to other parts of Singapore.
The opening of the Downtown Line,
Bukit Panjang Integrated Transport
Hub and introduction of new buses
like 972 and 976 have expanded
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the range of travel options for our
residents and made transportation
safer and more convenient.
There is more to come. Residents
can look forward to the upcoming
Senja Flyover and upgraded Bukit
Panjang LRT, which will enhance the
connectivity and resilience of our
transportation system.
To improve connectivity and
enhance walkability within our
neighbourhood, we have added more
covered linkways, drop-off points
and barrier-free pathways.
Now to the “heartware”. The key
to building a strong community is
to provide spaces and activities for
our residents to stay connected with
each other.
The revamped Bangkit Art Street
and new community halls are good
communal spaces for our residents
to gather and catch up with each

The work is not done, as there are
many more enhancements coming up.
The upcoming Bukit Panjang Polyclinic
will be equipped with a nursing home
and senior care centre. This will bring
greater convenience and affordable
healthcare to our seniors.
Residents can also enjoy more
food options at the new Senja Hawker
Centre. We will be developing more
vertical community gardens that will
make our neighbourhood greener.
Bukit Panjang has transformed
significantly over the past two
decades, and this would not have
been possible without your support.
I know that we can continue to do
more together and I look forward
to continue serving you. Together
we will build a more connected and
more vibrant Bukit Panjang town.

Dr Teo Ho Pin

Mayor of North West District
MP and Grassroots Advisor,
Bukit Panjang SMC
Chairman of Holland-Bukit Panjang Town Council

24/03/2020 08:24

05
亲爱的居民：
武吉班让过去几年关注的焦点可以用“连接”来概
括。我们改善了一系列基础设施（硬件），以加强邻里
的连接性。同时，我们也通过各种兴趣小组和社区活
动，增进家庭和社群之间的联系（心件）。
让我先谈谈“硬件”。我们必须拥有高效的交通系
统，才可以方便居民穿梭于市镇内及往返新加坡的其他地
方。滨海市区线的开通、武吉班让综合交通枢纽的启用，
以及新的972和976号巴士路线，为居民提供了更多交通
选择。接下来，信佳立交桥的完工和更新后的武吉班让轻
轨系统，将进一步使武吉班让四通八达、畅行无阻。
此外，我们也增设有盖走道、上下车处和无障碍走
道，让居民出行更方便。
在“心件”方面，我们必须为居民提供足够的空间和
活动，才可以打造具有凝聚力的社区。翻新后的万吉艺

术街和新社区会堂为居民提供了互相交流的空间。我们
的社区菜园也让居民更亲近大自然，以及通过园艺增进
感情。
我们举行各种活动，一起欢庆主要节日，共同创造美
好回忆。去年，我们还举办了向立国一代致敬的大型活
动，感谢他们为国家做出的贡献。
我们没有就此停下脚步，这里还会有更多值得期待的
新设施，包括具备疗养院和乐龄护理中心的武吉班让综
合诊疗所、信佳小贩中心及更多垂直花园。
武吉班让在过去20年里显著改善，如果没有你的支
持，这一切将不会实现。我深信，我们可以一起做得更
多。我也期待能继续为你服务，与你携手打造一个更具
连接性及充满活力的武吉班让。

Penduduk yang dihormati,
Perkataan “Connect” atau menghubungkan merumuskan
fokus utama kami bagi Bukit Panjang sejak beberapa tahun
yang lalu.
Pembukaan Laluan Downtown, Hab Pengangkutan
Bersepadu Bukit Panjang dan bermulanya perkhidmatan
bas baharu seperti 972 dan 976 telah memperluaskan
pelbagai pilihan perjalanan.
Kami juga telah menambah lebih banyak laluan
berbumbung, tempat menurunkan penumpang dan laluan
bebas dari penghalang.
Bangkit Art Street yang telah diperbaharui dan dewan
masyarakat baharu adalah ruang masyarakat yang baik.

Kebun masyarakat membantu mendekatkan penduduk
dengan alam semula jadi dan mengeratkan hubungan
antara satu sama lain.
Poliklinik Bukit Panjang dan Pusat Penjaja Senja
akan siap dibina tidak lama lagi. Kami juga akan
membangunkan lebih banyak taman masyarakat vertikal.
Bukit Panjang telah melalui banyak perubahan sejak
dua dekad lalu. Saya yakin kita boleh terus melakukan lebih
banyak lagi secara bersama dan saya berharap agar dapat
terus berkhidmat untuk anda. Bersama, kita akan bina
bandar Bukit Panjang yang lebih berhubung dan bertenaga.

அன்பார்ந்த குடியிருப்பாளர்களே,
புக்கிட் பாஞ்சாங்கில் கடந்த சில ஆண்டுகளாக
நாங்கள் முக்கிய கவனம் செலுத்தி வருவது
“இணைப்பில்”.
ட�ௌன்டவுன் இரயில்தடம், புக்கிட் பாஞ்சாங்
ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட ப�ோக்குவரத்து மையம்
ஆகியவற்றின் திறப்பும், 972, 976 ப�ோன்ற புதிய
பேருந்து சேவைகளின் அறிமுகமும் கூடுதலான
பயணத் தெரிவுகளை வழங்கியுள்ளன.
கூரையுள்ள இணைப்புப்பாதைகள், வாகனப்
பயணிகளை இறக்கிவிடும் முகப்புகள், தடங்கலற்ற
நடமாட்டப் பாதைகள் ஆகியவற்றையும் அதிகமான
இடங்களில் அமைத்திருக்கிற�ோம்.
சீரமைக்கப்பட்ட பங்கிட் கலைத் தெருவும் புதிய
சமூக மண்டபங்களும் சிறந்த சமூக இடங்களாகப்
பயன்படுகின்றன. நமது குடியிருப்பாளர்களை
ஒன்றிணைக்கவும் இயற்கைய�ோடு

நெருக்கமாக்கவும் சமூகத் த�ோட்டங்கள்
உதவுகின்றன.
புக்கிட் பாஞ்சாங் பலதுறை மருந்தகமும்
சென்ஜா உணவங்காடி நிலையமும் விரைவில்
திறக்கப்படவுள்ளன. அத�ோடு, இன்னும் பல
செங்குத்து சமூகத் த�ோட்டங்களையும் நாங்கள்
உருவாக்கவிருக்கிற�ோம்.
புக்கிட் பாஞ்சாங் கடந்த இருபது ஆண்டுகளில்
குறிப்பிடத்தக்க அளவு மாறியுள்ளது. நாம்
ஒன்றுசேர்ந்து இன்னும் நிறைய செய்யமுடியும்
என்பதை நான் அறிவேன். எனவே, உங்களுக்குத்
த�ொடர்ந்து சேவையாற்ற ஆவலுடன்
எதிர்பார்த்திருக்கிறேன். நாம் ஒன்றிணைந்து,
மேலும் இணைப்புமிக்க, துடிப்பான புக்கிட்
பாஞ்சாங் நகரை உருவாக்கிடுவ�ோம்.
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张俰宾博士

Dr Teo Ho Pin

திய�ோ ஹ�ோ பின்
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BUKIT PANJANG

Better Connectivity

W

e have brought greater convenience to our residents by having more covered linkways, ramps and drop-off
points in our estate. More dedicated walking and cycling paths were also added to improve walkability, as
well as transforming Bukit Panjang into a cyclist-friendly town.

我们建造更多有盖走道、斜道和上下
车处，为居民带来更多便利。我们也
增设步行道和脚踏车道，把武吉班让
打造成亲步行及亲脚踏车的市镇。

di estet kita. Lebih banyak laluan
pejalan kaki dan berbasikal
juga ditambah untuk membaiki
perjalanan.

Kami telah bina lebih banyak
laluan berbumbung, tanjakan dan
tempat menurunkan penumpang

நமது பேட்டையில்
அதிகமான கூரையுள்ள
இணைப்புப்பாதைகள்,

சாய்வுத்தளங்கள், வாகனப்
பயணிகளை இறக்கிவிடும்
முகப்புகள் ஆகியவற்றைக்
கட்டியிருக்கிற�ோம். நடந்து
செல்வதற்கு ஏதுவாக,
அதிகமான நடைபாதைகளும்
மிதிவண்டி பாதைகளும்
அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

Installation of Geostations allow our residents to cycle across the town with greater ease and convenience
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High and low covered linkways provide shelter, rain or shine

Closer proximity for passengers with new drop-off point

With the SmartBFA app, our residents are able to easily locate barrier-free access pathways and find the shortest possible route to their destination

Having lived in Bukit
Panjang for more than
20 years, I’m happy to see that
more covered linkways are built
around the estate. They allow
the residents to move
around without hassle
under the sun and rain.
Ruhani Salim

The addition of many barrier-free access features, like ramps, allows residents to travel around
the neighbourhood seamlessly
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BUKIT PANJANG

More Comfortable Homes
T

he Home Improvement Programme (HIP) has provided a fresh and brand new look to our estate, while adding
new features such as the new clothes-drying rack. In addition, our flats have become more elderly-friendly with
the Enhancement for Active Seniors (EASE) improvements, allowing our seniors to age comfortably.

我 们 展 开 家 居 改 进 计 划 (HIP)， 为
居民带来新式晾衣架等改进项目，
让居住环境焕然一新。此外，我们
也通过乐龄易计划提供一系列亲乐
龄装置，让年长者安全和舒适地原
地养老。

Program Peningkatan Rumah (HIP)
telah memberikan wajah baharu
untuk estet kita. Flat-flat juga
kini lebih mesra bagi warga emas
dengan Peningkatan bagi Warga
Emas Aktif.

இல்ல மேம்பாட்டுத்
திட்டத்துடன் (ஹெச்ஐபி)
நமது பேட்டை புதுப்பொலிவு
பெற்றுள்ளது. நடமாட்டமுள்ள
முதிய�ோருக்கான மேம்பாட்டுத்
திட்டத்துடன், நமது
இல்லங்கள் முதிய�ோருக்கு
உகந்தவையாகியுள்ளன.

Upgraded bathrooms with elderly-friendly infrastructure (showroom image)
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My family and I were happy that our flat
of more than 30 years was selected for
the Home Improvement Programme. Both our
toilets were upgraded. Our main door and grille
gate were also replaced. We were satisfied with
the improvements and, most importantly, the cost
was highly subsidised by the Government,
which helped reduce our financial burden.
Mayuran Ratnarajah

Replacement of rubbish chutes (showroom image)

Upgraded metal grille gates (showroom image)

New clothes drying rack
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Improving mobility with ramps
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BUKIT PANJANG

A Green Town

“G

reenery” is a key theme of Bukit Panjang and we will continue to beautify and enhance the vibrancy in our
neighbourhood. The addition of many award-winning community gardens serve as social green spaces
for our residents to bond and grow their own greens. We look forward to more bountiful harvests from
our gardening enthusiasts!

“绿化社区”是武吉班让的重点项
目。我们将继续美化环境，为社区
增添活力。我们开辟更多社区菜
园，让居民种植瓜果蔬菜及通过园
艺增进感情。

“Kehijauan” merupakan tema
utama Bukit Panjang. Kebun-kebun
masyarakat merupakan ruangruang hijau sosial bagi penduduk
untuk menjalin ikatan dan
menanam pokok dan buah-buahan.

புக்கிட் பாஞ்சாங் முக்கிய
கருப்பொருள் “பசுமை”.
நமது குடியிருப்பாளர்கள்
ஒன்றிணையவும், ச�ொந்தமாகச்
செடிகளை வளர்க்கவும் சமூகத்
த�ோட்டங்கள் பயன்படுகின்றன.

Community gardens – a green space for gardening and making new friends
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I started gardening less than two
years ago and am lucky to have
many veteran green thumbs around to give
me guidance for my new garden. I find a lot
of joy in this outdoor activity, especially
when sharing the produce with my
neighbours and friends, and
creating dishes with the harvest.
Annie Leow

Promoting greenery in a sustainable way

Home to a wide variety of plants and vegetables

Fruit of the community’s labour
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Residents actively playing their part in our annual tree
planting activities
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BUKIT PANJANG

Completed
projects
1

Home Improvement
Programme

3

Bukit Panjang Hawker Centre

5

Pang Sua Pond

2

Bangkit Art Street

4

Neighbourhood Renewal
Programme

6

3G Wellness Centre

7

Bukit Panjang Integrated
Transport Hub
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Upcoming
plans
A

Senja Flyover

B

Senja Hawker Centre

C

Bukit Panjang Polyclinic

D

DTL Extension to Sungei Kadut

E
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Home Improvement Programme
– more coming your way!

Vertical community garden in
each precinct

Sheltered gym near Residents’
Committee Centre

Cycling path
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BUKIT PANJANG

Staying Active
and Healthy

W

ith more recreational spaces and fitness facilities, we bring greater convenience to our residents, allowing
them to exercise on their doorstep. Children can enjoy playing the slides with their friends at the inclusive
playground. Our upgraded fitness corners and community events provide seniors with the opportunity
to stay active and connected. The well-designed park connectors and cycling paths also open up spaces for
recreational activities such as jogging and cycling.

我们增设休闲空间和健身设施，方便
居民进行各类运动，保持身体健康。
我们建造无障碍游乐场，为儿童打造
更具包容性的玩乐环境。我们也翻新
健身角落及进行各种社区活动，让年
长者保持活跃。此外，完善的公园连
道和脚踏车道也让居民享有更多休闲
和娱乐的选择。
Kanak-kanak boleh menikmati
kegiatan di taman permainan yang
inklusif. Sudut kecergasan yang

dipertingkatkan dan acara-acara
masyarakat membolehkan warga
emas kekal aktif dan berhubungan.
Penghubung taman yang direka
dengan baik dan laluan berbasikal
juga menyediakan ruang untuk
pelbagai kegiatan riadah.
அனைவருக்கும் உகந்த
விளையாட்டுத் திடலில்
சிறுவர்கள் விளையாடி
மகிழலாம். மேம்படுத்தப்பட்ட

உடற்பயிற்சிக் கூடங்களும்
சமூக நிகழ்ச்சிகளும்
முதிய�ோர் சுறுசுறுப்பாக
இருக்கவும் மற்றவர்கள�ோடு
இணைந்திருக்கவும்
வாய்ப்பளிக்கின்றன. சிறப்பாக
வடிவமைக்கப்பட்ட பூங்கா
இணைப்புகளும் மிதிவண்டி
பாதைகளும் ப�ொழுதுப�ோக்கு
நடவடிக்கைகளுக்குக் கூடுதல்
இடமளிக்கின்றன.

I work out at the fitness
corner below my flat
twice a week. It is good
to have fitness facilities available
in the neighbourhood, making it
so convenient for us to maintain
a healthy lifestyle. I also join
some 100 residents in brisk
walking every Wednesday night.
Brisk walking is a well-loved
activity in Bukit Panjang, which
brings numerous health benefits
such as lower blood
pressure and improved
stamina.
Richard Tan

Frequent brisk-walking events to keep our seniors active
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Inclusive playground for children of all ages

Dedicated cycling paths to provide a safe and conducive environment
for cycling

Having fun and keeping fit at our sheltered gym
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Regular exercise encourages active ageing among residents
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BUKIT PANJANG

Safe and Clean Estates

E

veryone plays an important role in maintaining cleanliness and safety in our neighbourhood. Therefore, we
will continue to work closely with our residents in community programmes and events, such as the “Do the
Mozzie Wipeout” campaigns and annual litter-picking activities. Surveillance cameras were also installed in
all lifts for our residents’ safety.

每个人在维持邻里清洁与安全中扮演
着重要角色。因此，我们与居民紧密
合作，进行“全民灭蚊运动”和捡垃
圾活动等社区项目。我们也在全部组
屋电梯安装监控摄像机，确保居民的
安全。
Kami bekerja rapat dengan
penduduk kami dalam program
dan acara masyarakat, seperti
kempen “Do the Mozzie Wipeout”
atau hapuskan nyamuk dan
kegiatan memungut sampah
secara tahunan. Kamera
pengawasan juga dipasang di
semua lif bagi keselamatan
penduduk.
“க�ொசுக்களை
ஒழித்துக்கட்டுங்கள்” இயக்கம்,
குப்பையள்ளி சுத்தப்படுத்தும்
வருடாந்தர நடவடிக்கைகள்
ப�ோன்ற சமூகத் திட்டங்களிலும்
நிகழ்ச்சிகளிலும் நமது
குடியிருப்பாளர்கள�ோடு
நாங்கள் அணுக்கமாகச்
செயல்படுகிற�ோம்.
குடியிருப்பாளர்களின்
பாதுகாப்புக்காக எல்லா
மின்தூக்கிகளிலும்
கண்காணிப்பு கேமராக்களும்
ப�ொருத்தப்பட்டன.

Routine lift servicing and repair works to ensure safe and smooth lift rides
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Stepped-up effort to combat COVID-19

Regular inspections to prevent mosquito breeding

Neighbourhood Clean Up – doing our part to keep our estate clean

Surveillance cameras to safeguard our residents

Educating our young residents about mosquito breeding with the Mozzie Watch Keeper mobile app
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BUKIT PANJANG

A Sustainable Future

B

ukit Panjang has been at the forefront of sustainability to ensure that our children will have a better future.
We have implemented many environmentally sustainable projects such as installing solar panels and LED
lights to conserve energy, as well as encouraging our residents to adopt various recycling initiatives.

武吉班让一直积极推动可持续发展，
以确保我们的孩子拥有更美好的未
来。我们实施各种环保项目，如安装
太阳能板和节能LED灯，以及鼓励居
民培养循环再用的良好习惯。
Kami telah laksanakan pelbagai
projek memulihara alam sekitar
seperti memasang panel solar

dan lampu LED, serta menggalak
penduduk untuk laksanakan
pelbagai inisiatif kitar semula.
நாங்கள் சூரியசக்தி
தகடுகளையும் எல்இடி
விளக்குகளையும்
நிறுவியும், மறுபயனீட்டு
முனைப்புகளில் ஈடுபடுமாறு

குடியிருப்பாளர்களுக்கு
ஊக்கமளித்தும்,
சுற்றுப்புறத்தின் நீடித்த
நிலைத்தன்மைக்குத்
துணைபுரியும்
பற்பல திட்டங்களை
அமலாக்கியிருக்கிற�ோம்.

Solar panels have been installed on rooftops to garner clean energy
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Recycling activities encourage residents to learn about environmental protection

LED lights at all blocks to reduce energy consumption

Vertical gardens – an ecological design that contributes to environmental sustainability
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BUKIT PANJANG

Bonding the People

T

he kampung spirit in Bukit Panjang remains strong with the active participation of our residents in a
wide variety of community events and festive celebrations. People of different ages, races, religions and
backgrounds come together to build a close-knitted community. We look forward to forging many more
memories down the road.

武吉班让的居民踊跃参与各种社区和
节庆活动，展现强烈的甘榜情怀。不
同年龄、种族、宗教和背景的居民携
手打造富有凝聚力的社区，共同创造
美好的回忆。
Penduduk pelbagai usia, kaum,
agama dan latar belakang bersatu
untuk membina masyarakat yang
erat. Kami mahu memupuk lebih
banyak kenangan indah di masa
hadapan.
வெவ்வேறு வயதுகளையும்,
இனங்களையும்,
சமயங்களையும்,
பின்னணிகளையும் சேர்ந்த
மக்கள் ஒன்றிணைந்து
நெருக்கமான சமூகத்தை
உருவாக்குகிறார்கள்.
எதிர்காலத்தில் மேலும்
பல இனிமையான சமூக
நினைவலைகளை உருவாக்கக்
காத்திருக்கிற�ோம்.

Celebrating National Day with our residents

Showing our artistic talents at the PAssionArts Festival
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Dance Fit Club – bringing our residents closer together

Strengthening social cohesiveness through Emergency Preparedness Day

Cyclists Assemble! @ Bukit Panjang SG50 Cycling

Festive celebrations at Pongal 2019
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Feasting on good food at a Hari Raya festive event

24/03/2020 08:25

BUKIT PANJANG

Going Forward

We will continue to build a more vibrant home and a better future with these upcoming projects:
• Bukit Panjang Polyclinic (including a		
nursing home and senior care centre)
• Senja Hawker Centre
• Senja Flyover
• Upgraded LRT system

• Cycling Town Programme
• Home Improvement Programme (HIP) –
Blocks 201 to 233
• Lift Enhancement Programme (LEP)
• More vertical community gardens

• More sheltered gyms
• More covered barrier-free access
• Downtown line extension to Sungei Kadut

展望未来

我们将通过下列计划和项目，继续打造一
个充满活力的社区，迈向更美好的未来：
• 武吉班让综合诊疗所
（包括疗养院和乐龄护理中心）
• 信佳小贩中心
• 信佳立交桥
• 轻轨系统更新项目
• 骑脚踏车环镇计划
• 家居改进计划 (HIP)
- 第 201 至 233 座组屋
• 电梯提升计划 (LEP)
• 更多垂直花园
• 更多有盖健身设施
• 更多有盖无障碍设施
• 滨海市区线延长至双溪加株

An artist’s impression of the polyclinic, nursing home and senior care centre

Map of the Bukit Panjang cycling route
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23
Melangkah ke Hadapan

Kami akan terus membina kediaman lebih
bertenaga dan masa depan yang lebih baik
dengan projek-projek berikut yang akan
datang:

Senja Hawker Centre (courtesy of NEA)

• Poliklinik Bukit Panjang (termasuk rumah penjagaan
dan pusat penjagaan warga emas)
• Pusat Penjaja Senja
• Jejambat Senja
• Peningkatan sistem LRT
• Program Bandar Berbasikal
• Program Peningkatan Rumah (HIP) - Blok 201
hingga 233
• Program Peningkatan Lif (LEP)
• Lebih banyak taman masyarakat vertikal
• Lebih banyak gim berbumbung
• Lebih banyak laluan berbumbung bebas dari 		
penghalang
• Lanjutan Laluan Downtown ke Sungei Kadut

இனிவரும் காலத்தில்
எதிர்வரவிருக்கும் திட்டப்பணிகளுடன்
மேன்மேலும் துடிப்பான இல்லத்தையும்
மேம்பட்ட எதிர்காலத்தையும் நாங்கள்
த�ொடர்ந்து உருவாக்குவ�ோம்:
• புக்கிட் பாஞ்சாங் பலதுறை மருந்தகம்

(தாதிமை இல்லமும் முதிய�ோர் பராமரிப்பு
நிலையமும் உள்ளடங்கும்)
• சென்ஜா உணவங்காடி நிலையம்
• சென்ஜா மேம்பாலச்சாலை
• மேம்படுத்தப்பட்ட இலகு இரயில் சேவை
• மிதிவண்டி நகரத் திட்டம்
• இல்ல மேம்பாட்டுத் திட்டம் (ஹெச்ஐபி) –
அடுக்குமாடிக் கட்டடங்கள் 201 முதல் 233
• மின்தூக்கி மேம்பாட்டுத் திட்டம் (எல்இபி)
• இன்னும் பல செங்குத்து சமூகத்
	த�ோட்டங்கள்
• இன்னும் பல கூரையுள்ள உடற்பயிற்சிக்
கூடங்கள்
• இன்னும் பல கூரையுள்ள தடங்கலற்ற
நடைபாதை
• சுங்காய் கடுட் வரை ட�ௌன்டவுன்
இரயில்தடம் நீட்டிப்பு
Vertical community gardens near Residents’ Committee centres (artist’s impression)
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