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The Vision for US 24 states… 
TThhee  UUSS  2244  iimmpprroovveemmeennttss  wwiillll  iinntteeggrraattee  iinnttoo  tthhee  ccoommmmuunniittyy  ffaabbrriicc,,  wwhhiillee  pprroovviiddiinngg  ssaaffeettyy,,  
aacccceessssiibbiilliittyy  aanndd  mmoobbiilliittyy..  

WWhhiillee  wwoorrkkiinngg  oonn  UUSS  2244  tthhee  iinntteeggrraatteedd  nnaattuurree  ooff  tthhee  mmaannyy  ssyysstteemmss  aatt  wwoorrkk  iinn  
tthhiiss  ccoorrrriiddoorr  hhaass  bbeeccoommee  aappppaarreenntt::    TThhee  mmaajjoorr  rreeggiioonnaall  hhiigghhwwaayy  UUSS  2244,,  tthhee  ppaarraalllleell  aanndd  
mmoorree  llooccaall  ffaacciilliittyy  CCoolloorraaddoo  AAvveennuuee//MMaanniittoouu  AAvveennuuee,,  tthhee  nnoorrtthh--ssoouutthh  ccoonnnneeccttoorrss,,  tthhee  ttrraaiillss,,  
tthhee  bbuuss  lliinneess,,  tthhee  rreeggiioonnaall  sshhooppppiinngg  aanndd  rreessttaauurraannttss,,  tthhee  llooccaall  sshhooppss  aanndd  sseerrvviicceess,,  FFoouunnttaaiinn  
CCrreeeekk  ffllooooddppllaaiinn  aanndd  wwaatteerr  qquuaalliittyy,,  aanndd  tthhee  ppaarrkkss  aanndd  ooppeenn  ssppaacceess..  

TThheessee  ssyysstteemmss  mmuusstt  rreemmaaiinn  iinntteeggrraatteedd::    TThheerreeffoorree,,  tthhee  bbeesstt  ssoolluuttiioonn  ffoorr  UUSS2244  iiss  oonnee  
tthhaatt  iinntteeggrraatteess  wwiitthh  ssoolluuttiioonnss  ffoorr  FFoouunnttaaiinn  CCrreeeekk,,  tthhee  ttrraaiillss,,  ssuurrrroouunnddiinngg  llaanndd  uusseess,,  aanndd  tthhee  
llooccaall  eeccoonnoommyy..  

TThhiiss  aapppprrooaacchh  hhaass  lleedd  ttoo  tthhee  ccoonncceepptt  ooff  aa  ggrreeeennwwaayy::    AAnn  iinntteeggrraatteedd  ssoolluuttiioonn  ffoorr  
ccoonnnneeccttiinngg  rrooaaddwwaayy  iimmpprroovveemmeennttss  wwiitthh  ttrraaiillss,,  ffoorr  uussiinngg  ffllooooddppllaaiinn  eennhhaanncceemmeennttss  ttoo  iimmpprroovvee  
wwaatteerr  qquuaalliittyy  aanndd  aaeesstthheettiiccss,,  ttoo  hhaavvee  ttrraannssiitt  ppaarrkkiinngg  uusseedd  ffoorr  wweeeekkeenndd  ppaarrkk  aacccceessss,,  aanndd  ttoo  
ccoonnnneecctt  llooccaall  aammeenniittiieess  wwiitthh  llooccaall  bbuussiinneesssseess  ((ttrraaiillss  wwiitthh  rreessttaauurraannttss,,  ffoorr  eexxaammppllee))..  CCDDOOTT  iiss  
ccoommmmiitttteedd  ttoo  tthhee  ppllaannnniinngg  ooff  aa  ggrreeeennwwaayy  tthhaatt  iinntteeggrraatteess  tthhee  llooccaall  ssyysstteemmss  aanndd  aaddddss  llaassttiinngg  
vvaalluuee  ttoo  tthhee  ccoommmmuunniittyy..    

TThhiiss  eeffffoorrtt  ccaann  ooppttiimmiizzee  tthhee  eeffffiicciieenntt  uussee  ooff  rreessoouurrcceess::      LLooccaall,,  ssttaattee  aanndd  ffeeddeerraall  
ddoollllaarrss  ccaann  bbee  uusseedd  mmoosstt  eeffffiicciieennttllyy  bbyy  ccoommbbiinniinngg  iimmpprroovveemmeennttss  ffoorr  sseevveerraall  ssyysstteemmss..  FFoorr  
eexxaammppllee,,  iiff  wwee  rraaiissee  tthhee  bbrriiddggeess  ((CCDDOOTT  ddoollllaarrss))  ttoo  iimmpprroovvee  ffllooooddiinngg  ttrraaiillss  ccaann  bbee  ccoonnssttrruucctteedd  
((uussiinngg  CCiittyy  aanndd  ssttaattee  ddoollllaarrss))  wwiitthhoouutt  ssttrreeeett  ccrroossssiinnggss;;  iiff  wwee  bbuuiilldd  ttrreeaattmmeenntt  ppoonnddss  ttoo  iimmpprroovvee  
wwaatteerr  qquuaalliittyy  rrooaaddwwaayy  rruunnooffff  ccaann  bbee  ttrreeaatteedd  iinn  tthheessee  ppoonnddss  ((ccoommbbiinnee  CCDDOOTT,,  CCiittyy  aanndd  ootthheerr  
aaggeennccyy  ddoollllaarrss))..  CCoonnssttrruuccttiioonn  ooff  eelleemmeennttss  uussiinngg  aa  vvaarriieettyy  ooff  ffuunnddss  aanndd  aaccccoommpplliisshhiinngg  ddiiffffeerreenntt  
ggooaallss  ccaann  bbee  ddoonnee  ccoonnccuurrrreennttllyy..  

UUssiinngg  tthhiiss  ppllaann  CCDDOOTT  wwiillll  ccoonnssttrruucctt  rrooaaddwwaayy  iimmpprroovveemmeennttss  iinn  aa  mmaannnneerr  tthhaatt  ssuuppppoorrttss  
ootthheerr  eelleemmeennttss  ooff  tthhee  ccoorrrriiddoorr  ppllaann..    

TThhee  ffiinnaall  ggooaall  ooff  tthhiiss  ppllaannnniinngg  eeffffoorrtt  wwiillll  bbee  ttoo  lleeaavvee  tthhee  ggrreeeennwwaayy  wwiitthh  aa  
ssuussttaaiinnaabbllee  lloonngg--tteerrmm  ppllaann::    AArrrraannggeemmeennttss  ttoo  ffuunndd,,  ccoonnssttrruucctt,,  mmaannaaggee,,  aanndd  mmaaiinnttaaiinn  tthhee  
ggrreeeennwwaayy..  

 

 
       The Greenway 


