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Neighbourhood 
Blocks 227 to 235 Yishun Street 21

Renewal Programme 
邻区更新计划 / Program Pembaharuan Kejiranan / அக்்கம் பக்்கப் புதுப்பபிப்புத் திட்்டம்
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MR LOUIS NG KOK KWANG

黄国光

MESSAGE FROM 

Adviser to Nee Soon GRC GROs 
(Nee Soon East) 
MP for Nee Soon GRC (Nee Soon East) 
Adviser to Nee Soon Town Council 

Dear Residents, 

A refreshed and rejuvenated neighbourhood is 
coming your way!

I am happy to share that Blocks 227 to 235 Yishun 
Street 21 have been selected for the Neighbourhood 
Renewal Programme (NRP).

Fully funded by the Government, the NRP aims to 
revitalise your neighbourhood with new facilities, and 
enhance the living environment where you and your 
loved ones live, work and play.

We have included practical facilities and inclusive 
activity spaces that will benefit all residents, young 
and old.
 
Here are some highlights of the NRP:  

Lively Neighbourhood
•    Creating vibrancy and synergy between amenities 

for all to live, work and play in

Fresh Neighbourhood
•   Revitalising public green spaces for the community 

to use and enjoy

Friendly Neighbourhood
•   A safe and inclusive community for the bonding of 

all ages

More information regarding the exciting highlights 
mentioned above can be found in this booklet.

I look forward to rejuvenating your neighbourhood. 
Together, we can continue to make Nee Soon our 
Home With A Heart.

Para Penduduk Yang Dihormati, 

Sebuah kejiranan yang segar dan diberi nafas baharu 
akan menemui anda tidak lama lagi!

Saya berasa gembira untuk berkongsi bahawa Blok 
227 hingga 235 Yishun Street 21 telah dipilih untuk 
Program Pembaharuan Kejiranan (NRP).

NRP adalah sebuah program yang dibiayai 
sepenuhnya oleh Pemerintah. Program ini 
bertujuan untuk menggiatkan semula kejiranan 
anda dengan kemudahan-kemudahan baharu, dan 
mempertingkatkan kehidupan persekitaran di mana 
orang-orang tersayang anda tinggal, bekerja dan 
bermain.

Kami telah menyertakan kemudahan-kemudahan 
praktikal dan ruang-ruang kegiatan yang inklusif yang 
akan memberikan faedah kepada semua penduduk, 
baik yang muda mahupun yang tua. 
 
Di sini ada beberapa bahagian program penting 
NRP:  
 

அன்புள்்ள குடியிருப்்பபா்ளர்்கள்ள,

புதுப் பொபொலிவு்டன் புத்துயபிர்ப் பொபற்்ற 
அக்்கம்பக்்கம் உங்்களை நோ�ொக்்கி வரு்கி்றது!

227 முதல் 235 வளையபிலொன புநோைொக்கு்கள் 
அக்்கம் பக்்கப் புதுப்பபிப்புத் திட்்டத்திற்குத் 
(அபுதி) நோதரிந்பொதடுக்்கப்பட்டுள்ைன என்பளத 
ம்கிழ்்ச்சியு்டன் ப்கிர்ந்துபொ்கொள்்கிநோ்றன்.

முற்்றிலும் அை்சொங்்கத்தின் �ிதி உதவபி 
பொபற்்ற இந்த அபுதி-ஆனது, புது வ்சதி்களு்டன் 
புத்துயபிர்ப் பொபற்்ற அக்்கம் பக்்கத்ளத 
உருவொக்குவ நோதொடு, �ீங்்களும் உங்்கள் 
அன்புக்குரியவர்்களும் உங்்கள் சுற்றும்பு்றம் 
வொழ்வதற்கும், நோவளல பொர்ப்பதற்கும் 
வபிளையொடுவதற்கும் நோமம்பட்்டதொ்க இருக்்க்ச 
பொ்சய்வளத நோ�ொக்்கமொ்கக் பொ்கொண்டுள்ைது.

எல்லொ வயதினரும் பயனள்டயும் 
வண்்ணம் �ொங்்கள்  �ள்டமுள்ற 
வ்சதி்களையும் அளனவரின் நோதளவக்நோ்கற்்ற 
�்டவடிக்ள்கக்்கொன இ்டவ்சதி்களையும் 
உள்ை்டக்்கி இருக்்கிநோ்றொம்.

்ீகழ் வருவன அபுதி-யபின் ்சி்றப்பம்்சங்்கைில் 
்சில ஆகும்:

Kejiranan yang Bersemangat
•   Mencipta semangat dan sinergi antara kemudahan 

buat semua untuk tinggal, bekerja dan bermain.

Kejiranan yang Segar
•    Menggiatkan ruang-ruang hijau awam buat 

masyarakat untuk menggunakannya dan berhibur 
hati. 

Kejiranan yang Peramah 
•   Sebuah masyarakat yang selamat dan inklusif buat 

satu ikatan untuk semua golongan usia. 

Maklumat lanjut mengenai bahagian penting program 
yang menarik dan dinyatakan di atas boleh didapati 
dalam buku kecil ini. 

Saya teruja untuk memberikan nafas baharu buat 
kejiranan anda. Bersama kita boleh terus menjadikan 
Nee Soon Rumah Kita Yang Berhati. 

亲爱的居民，

一个焕然一新的邻里即将到来。

我很高兴告诉大家，义顺21街227至235号街区已被

选入邻里更新计划（NRP）。

NRP由政府全额资助，旨在通过新的设施来振兴你

的社区，并改善你和你的亲人生活、工作和娱乐的生

活环境。

我们已包括了实用的设施和包容性的活动空间。这将

使所有的居民，无论是年轻人还是老年人都受益。

 

以下是NRP的一些亮点 

活跃的邻里

- 为大家的生活、工作和娱乐创造充满活力和协同作

用的便利设施

焕然一新的邻里

- 振兴公共绿色空间，供社区使用和享受。

友好的邻里

- 为所有年龄组的人提供一个安全和包容的社区。

本手册提供了有关上述令人振奋的亮点的更多信息。

我期待为您的社区带来新的活力。我们可以一起继续

使义顺区成为我们的《爱心之家》。

சுறுசுறுப்்பபான அக்்கம் ்பக்்கம்
•  அளனவரும் வொழ்வதற்கும், நோவளல 
பொர்ப்பதற்கும், வபிளையொடுவதற்கும் ஏற்்றபடி 
அன்்றொ்ட வ்சதித்தைங்்களுக்்கிள்டநோய 
துடிப்ளபயும் கூட்டுவபிளையும் 
உருவொக்குவது 

்பசுமையபான அக்்கம் ்பக்்கம்
•  பசுளமயொன இ்டங்்களைப் புத்துயபிர் பொப்ற்ச 
பொ்சய்து ்சமூ்கத்தினர் பயனள்டந்தும் 
இன்புறுவதும் 

நட்்பபார்்ந்்த அக்்கம் ்பக்்கம் ்
•    எல்லொ வயதினளையும் பபிள்ணப்பதற்குப் 
பொது்கொப்பொன, அளனவளையும் உள்ை்டக்்கிய 
்சமூ்கம்

நோமநோல கு்றிப்பபி்டப்பட்்ட்ச ்சி்றப்பம்்சங்்கள் 
கு்றித்து  நோமலும் த்கவல்்கள்  அ்றிய இந்தப் 
புத்த்கத்ளதக் ்கொ்ணலொம்.

உங்்கைது சுற்றுப்பு்றத்ளதப் புத்து்ணர்்ச்சி பொப்ற்ச 
பொ்சய்ய �ொன் பொபரிதும் வபிரும்பு்கிநோ்றன்.  ஒன்று 
நோ்சர்ந்து, பொதொ்டர்ந்து �ீ சூன் ஈஸ்ள்டயும் �ீ 
சூளனயும்  �மது ்கனிவுமிக்்க  இல்லமொ்க 
�ம்மொல் உருவொக்்க முடியும். 
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Please drop your completed voting form into the Voting Form Box located at the letterbox area on the ground floor. 
*Constructions of proposed upgrades are subjected to allocated budget and authorities’ approval. 

1.    New Badminton Court between Blk 227
     and Blk 228
2.    New Sheltered Adult Fitness Corner at 
     Blk 228
3.    Upgrading of Residents’ Corner at Blk 228
4.      Upgrading of Playground between Blk 229 

and Blk 232
5.    New Community Garden between Blk 229 

and Blk 232

6.    Upgrading of Elderly Fitness Corner 
between Blk 235 and Blk 236

7.    Upgrading of Multi-Purpose Hall between
     Blk 235 and Blk 236
8.    New Seating and Landscaping between
     Blk 235 and Blk 236
9.    New Playground between Blk 235 and
     Blk 236
10.  New Waiting Area next to Xishan Primary  

School
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About NRP

Neighbourhood Renewal Programme
邻区更新计划

Objectives
•   Upgrade the quality of older HDB estates and bring them closer to the standards of the latest HDB 

developments
•  Keep established communities intact
•  Enhance the value of older flats
•  Actively engage residents in shaping their environment through public consultation

Government Funding
•   Residents DO NOT have to pay to enjoy the benefits from the NRP as the cost is fully borne by 

the Government.

Public Consultation
•    NRP will only proceed to the next stage if at least 75% of the eligible HDB flat owners in the 

neighbourhood support for it during the public consultation exercise.

目的
•  翻新旧组屋区，让旧组屋区的居住环境与新组屋区并驾齐驱，以提高居民生活品质
•  保持现有社区的完整性
•  给旧组屋增值
•  通过公开咨询与交流的方式听取居民意见，让居民积极参与改善自身居住环境的过程

政府出资
•  邻区更新计划所需金额将由政府全额支出，居民无需承担任何费用，便能从计划中受益。

投票活动
• 至少75%符合投票资格的居民对此计划表示支持，邻区更新计划才如期进行。

邻区更新蓝图IRancangan Presint I ள்பட்மடைக்்கபான ்திட்டைம்

Precinct Plan



4 5

Upgrading of Playground
Between Blk 229 and Blk 232

New Sheltered Fitness Corner
At Blk 228

New Playground 
Between Blk 235 and Blk 236

Upgrading of Fitness Corner
Between Blk 235 and Blk 236

Artist’s Impression Artist’s Impression

Artist’s Impression Artist’s Impression

Location Plan Location Plan 

Current Current

Current Current

Location Plan Location Plan 

Please drop your completed voting form into the Voting Form Box located at the letterbox area on the ground floor. 
*Constructions of proposed upgrades are subjected to allocated budget and authorities’ approval. 

Please drop your completed voting form into the Voting Form Box located at the letterbox area on the ground floor. 
*Constructions of proposed upgrades are subjected to allocated budget and authorities’ approval. 

Upgrading Your Neighbourhood
更新您的邻区IMemperbaharui Kawasan Kejiranan AndaI 
உங்்க்ளின் புளொ்ளபாக்க்கு்க்ளின் அக்்கம்்பக்்கம் ளைம்்படுத்்தல்

Upgrading Your Neighbourhood
更新您的邻区IMemperbaharui Kawasan Kejiranan AndaI 

உங்்க்ளின் புளொ்ளபாக்க்கு்க்ளின் அக்்கம்்பக்்கம் ளைம்்படுத்்தல்
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Upgrading of Multi-Purpose Hall
Between Blk 235 and Blk 236

New Community Garden
Between Blk 229 and Blk 232

New Seating and Landscaping 
Between Blk 235 and Blk 236

New Badminton Court
Between Blk 227 and Blk 228

Artist’s Impression Artist’s Impression

Artist’s Impression Artist’s Impression

Location Plan Location Plan 

Current Current

Current Current

Location Plan Location Plan 

Please drop your completed voting form into the Voting Form Box located at the letterbox area on the ground floor. 
*Constructions of proposed upgrades are subjected to allocated budget and authorities’ approval. 

Please drop your completed voting form into the Voting Form Box located at the letterbox area on the ground floor. 
*Constructions of proposed upgrades are subjected to allocated budget and authorities’ approval. 

Upgrading Your Neighbourhood
更新您的邻区IMemperbaharui Kawasan Kejiranan AndaI 
உங்்க்ளின் புளொ்ளபாக்க்கு்க்ளின் அக்்கம்்பக்்கம் ளைம்்படுத்்தல்

Upgrading Your Neighbourhood
更新您的邻区IMemperbaharui Kawasan Kejiranan AndaI 

உங்்க்ளின் புளொ்ளபாக்க்கு்க்ளின் அக்்கம்்பக்்கம் ளைம்்படுத்்தல்
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New Waiting Area 
Between Blk 235 and Blk 236 next to Xishan Primary School

Upgrading of Residents’ Corner 
At Blk 228

Artist’s Impression

Artist’s Impression

Current

Current

Location Plan 

Location Plan 

Please drop your completed voting form into the Voting Form Box located at the letterbox area on the ground floor. 
*Constructions of proposed upgrades are subjected to allocated budget and authorities’ approval. 

Support / 支持 / Sokongan / ஆதரிக்்கிநோ்றன்

Do Not Support / 不支持 / Tidak Sokong / ஆதரிக்்கவபில்ளல்

Online Voting Form

Name of Lessee / 承租人姓名 / Nama Pemajak / குத்தள்கதொைரின் பொபயர் :

Address / 地址 / Alamat / மு்கவரி: Block      ,Unit # 

Contact No /  联络号码 / Nombor Telefon / பொதொ்டர்பு எண்:

Email Address / 电邮 / Alamat Emel  / மின்னஞ்்சல் மு்கவரி:

Feedback/Suggestions / 建议 / Saranan  / 
்கருத்து/ பரிந்துளை்கள்் மு்கவரி:

Do you support the Neighbourhood Renewal Programme (NRP) for Blocks 227 to 
235 Yishun Street 21?

您是否支持义顺21街 大牌 227 至235 的邻里更行计划 (NRP)？ 

Adakah anda menyokong Program Pembaharuan Kejiranan (NRP) untuk Blok 227 hingga 
235 Yishun Street 21?

ய ீசூன் ஸ்டிரிட் 21, புநோைொக் 227 முதல் 235 வளைக்்கொன அக்்கம் பக்்கப் 
புதுப்பபிப்புத் திட்்டத்துக்கு �ீங்்கள் ஆதைவு அைிக்்கி்றரீ்்கைொ?

*Please note that only one vote per unit is allowed and only the registered lessee’s 
vote is considered.Vote will be voided if the conditions are not met.

Special Souvenir
特别礼品

Cenderamata Khas
்சி்றப்பு �ிளனவன்பைிப்பு
Strictly for Blocks 227 to 235 

Yishun Street 21 residents only

•  With the submission of online/
printed Voting Form

•  Limited to 1 souvenir per 
residential unit

•  Souvenirs will be delivered to 
your doorstep

• While stocks last

Please return the competed Voting Form via one of the following modes: 
您可使用下列方式提交填妥的表格:
Sila kirimkan semula Borang Mengundi yang telah diisi melalui salah satu
cara yang dinyatakan di bawah ini: 
பூர்த்தி பொ்சய்யப்பட்்ட வொக்பொ்கடுப்புப் படிவத்ளதக் ்ீகழ்்கண்்ட 
வழி்கைின் மூலம் தயவுபொ்சய்து ஒப்பள்டக்்கவும்:

1.   Drop into: Voting Form Slot/Box located at the letterbox area of your block / 
      投入组屋底层的投票箱 / Masukkan ke dalam:  Kotak/ Lubang alur Borang 

Mengundi yang terletak di tempat peti surat blok anda / ்சபொலுத்தவும்: 
வொ்க்்கபொ்டுப்புப் ப்டிவப் பபொ்ட்்டி/ துவொைம். இதள உங்்கை் அஞ்்சல் 
பபொ்ட்்டி உை்ை ப்குதியில் ்கொ்ணலொம்

投票表格IBorang Mengundi Perundingan AwamI 
ளொ்பபாதுைக்்கள் ஆள�பாசமன வபாக்ளொ்கடுப்புப் ்படிவம்

Public Consultation Voting Form

2.     Send to: Nee Soon Town Council (Main Office) / 邮寄到义顺市镇理事会 / 
      Kirim ke: Majlis Perbandaran Nee Soon (Pejabat Utama) / அனுப்பவும்: 

�ீ சூன் �்கை மன்்றம் (தளலளம அலுவல்கம்) 
  Block 290, Yishun Street 22, S760290 

3.  Email to / 电邮/ Emel Ke / மின்னஞ்்சல் மு்கவரி:
     feedback@nstc.org.sg 

Signature / 签名 / Tandatangan / 
ள்கபொயழுத்து:

Upgrading Your Neighbourhood
更新您的邻区IMemperbaharui Kawasan Kejiranan AndaI 
உங்்க்ளின் புளொ்ளபாக்க்கு்க்ளின் அக்்கம்்பக்்கம் ளைம்்படுத்்தல்
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For more information:

Adviser

Mr Louis Ng Kok Kwang
Adviser to Nee Soon GRC GROs
(Nee Soon East)

MP for Nee Soon GRC 
(Nee Soon East)
Adviser to
Nee Soon Town Council

Members

Tan Meng
Koh Siew Lin, Vivien
Chng Yao Sen
Lim Siew Hwa
Indirawaty Binti Omar
Kalaiselvi d/o Krishnan
Sivaraman Marimuthu
Toh Lay Khim, Joanne
Cheong Yik Yeng, Rachel

Working Committee

Nee Soon Town Council 
Hotline: 6758 0129 | Email: feedback@nstc.org.sg | Website: www.nstc.org.sg. 

The information contained in this brochure is current at the time of printing. 
It is subject to change as may be required by the relevant authorities and 
/ or at the sole discretion of Nee Soon Town Council. All rights reserved. 
Reproduction of this brochure in whole or in part without written permission 
from Nee Soon Town Council is strictly prohibited.

*Disclaimer: Images used are for reference and not representative of final 
proposed designs. Personal information collected is used solely for this 
exercise and will not be released for other purposes unless specified under 
PDPA.

Building a Safe, 
Inclusive, 

Sustainable and 
Vibrant Town

Ge Ge
Lim Lee Eng
Amidah Bte Mohammed
Ramaiyan Arivalagan
Robin
Sim Jia Liang, John
Wong Sue May
Zheng Xiuru
Tan Chong Kiat


