
Coyote Creek at Berryessa Road.
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Valley Water will host three public meetings 
to get input on the proposed flood protection 
elements for the following parks from 
4:30 p.m to 6:30 p.m. on:

PRIORITY E  Provide flood protection to homes, businesses, schools, streets and highways.

Coyote Creek Flood Protection Project and  
Coyote Creek Flood Management Measures Project

OCTOBER 13, 2021
William Street Park and Selma Olinder Park, at the 
corner of E. William Street and South 16th Street, 
next to the corner garden along 16th Street.

OCTOBER 14, 2021
Watson Park, at 1098 Jackson Street, next to the 
basketball courts located near the back parking lot.

OCTOBER 07, 2021
Rocksprings Park and Coyote Meadows, at the 
corner of Needles Drive and Rock Springs Drive, 
within the park area between the playground and 
basketball courts.



Los proyectos de Coyote Creek de medidas de protección y gestión se 
encuentran en la fase de diseño, en la que el personal está recopilando y 
evaluando activamente información esencial de múltiples secciones a lo largo 
del arroyo. Ambos proyectos proponen utilizar distintos elementos para reducir 
las inundaciones en diferentes partes a lo largo de las nueve millas de extensión 
que tiene el arroyo Coyote. Las reuniones públicas se realizarán en Rocksprings 
Park (incluye Coyote Meadows), William Street Park (incluye Selma Olinder 
Park) y Watson Park, y se enfocarán solamente en las alternativas favoritas 
elegidas en cada parque. Se solicitará en las reuniones la opinión de los 
miembros de la comunidad para aún más acotar las alternativas para reducir las 
inundaciones elegidas a medida que los proyectos avanzan en la fase de diseño.  

Valley Water presentará ejemplos de los distintos elementos para reducir las 
inundaciones y una maqueta de las alternativas favoritas para cada parque. 
El personal también lo mantendrá al tanto de las iniciativas actuales, el 
cronograma del proyecto, las oportunidades para que el público comunique sus 
opiniones y los pasos que se vienen. El objetivo principal del proyecto es reducir 
el riesgo de inundaciones para que no alcancen las proporciones de un evento 
equivalente a la inundación de febrero de 2017.

Por la salud y seguridad de todos los asistentes, por favor use una cubierta 
facial en la reunión.
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Các Dự án Phòng chống và Quản Lý Lũ Lụt của Rạch Coyote hiện đang trong 
giai đoạn thiết kế ban đầu, trong đó các nhân viên tích cực thu thập và đánh 
giá dữ liệu quan trọng từ các đoạn khác nhau dọc theo Rạch Coyote. Cả hai 
dự án đều có các hạng mục giảm lũ lụt khác nhau được đề xuất ở các địa 
điểm khác nhau dọc theo 9 dặm của Rạch Coyote. Các cuộc họp cộng đồng 
sẽ được tổ chức tại Công viên William Street (bao gồm Selma Olinder), Công 
viên Rocksprings (bao gồm Coyote Meadows), Công viên Watson, chỉ tập 
trung vào những giải pháp thay thế ưu tiên được lựa chọn tại mỗi công viên.  
Các cuộc họp sẽ trưng cầu ý kiến đóng góp của cộng đồng để hoàn thiện 
thêm các giải pháp thay thế giảm lũ lụt được lựa chọn khi các dự án được 
tiến hành trong suốt giai đoạn thiết kế.  

Valley Water sẽ trình bày báo cáo được đúc kết của các hạng mục giảm lũ 
lụt khác nhau và mô phỏng các giải pháp thay thế ưu tiên tại mỗi công viên. 
Nhân viên cũng sẽ cập nhật cho những ai hiện diện về những nỗ lực hiện tại, 
khung thời gian của dự án, cơ hội đóng góp ý kiến công khai và các bước tiếp 
theo. Mục tiêu chính của dự án là giảm thiểu nguy cơ lũ lụt từ sự kiện tương 
tự với sự kiện đã xảy ra vào tháng 2 năm 2017.

Vì sức khỏe và sự an toàn của mọi người tham dự, vui lòng đeo khẩu 
trang tại cuộc họp.

The Coyote Creek Flood Protection and Management Measures 
projects are currently in the early design phase, with staff actively 
gathering and evaluating critical data from various sections along 
Coyote Creek. Both projects have various flood reduction elements 
proposed in different locations along nine miles of Coyote Creek. 
The public meetings will be held at Rocksprings Park (including 
Coyote Meadows), William Street Park (including Selma Olinder 
Park), and Watson Park, focusing only on the preferred alternatives 
for each park. The meetings will solicit community members’ input 
to refine further the selected flood reduction alternatives as the 
projects proceed through the design phase.

Valley Water will present renderings of the various flood reduction 
elements and a mockup of the preferred alternatives at each 
park. Staff will also update participants on current efforts, project 
timeline, public input opportunities, and next steps. The primary 
project objective is to reduce the risk of flooding from an event 
equivalent to the one experienced in February 2017. 

For the health and safety of everyone attending, please wear a 
face-covering at the meeting.

Project Overview Map
Map of the Coyote Creek Flood Protection 
Project and Flood Management Measures 
Project showing an overview of Reaches 4 
through 8.

Mapa de Descripción General del Proyecto
El mapa del Proyecto de protección contra 
inundaciones del Coyote Creek y el Proyecto de 
medidas de gestión de inundaciones de Coyote 
Creek muestra una descripción general de los 
Alcances del 4 al 8.

Bản đồ Tổng quan Dự án
Bản đồ Dự án Phòng chống Lũ lụt Lạch Coyote và 
Dự án Các biện pháp Quản lý Lũ lụt Lạch Coyote 
thể hiện tổng quan về các Phạm vi 4 đến 8.

PRIORITY E  Provide flood protection to homes, businesses, schools, streets and highways.

Coyote Creek Flood Protection Project and  
Coyote Creek Flood Management Measures Project



Santa Clara Valley Water District
5750 Almaden Expressway
San José, CA 95118-3686
valleywater.org

PRSRT 1ST CLASS MAIL
AUTO

US POSTAGE PAID
SAN JOSE  CA

PERMIT NO. 1231

You’re invited!
Valley Water, in partnership with the City of San 
Jose’s Parks, Recreation and Neighborhood Services 
Department, will host three public meetings to receive 
neighborhood input on the proposed flood protection 
elements located in the city’s parks, currently in the 
design phase for the Coyote Creek Flood Protection 
Project (CCFPP) and Coyote Creek Flood Management 
Measures Project (CCFMMP). Both Coyote Creek 
projects are being coordinated with the Anderson Dam 
Tunnel Project and the Anderson Dam Seismic Retrofit 
Project timelines. 

Participants can join the meeting virtually or in person. 
The meetings will be recorded, and those videos will 
be posted on the project web page at valleywater.org/
coyote-creek. If you have questions, please contact 
project manager Julianne O’Brien at  
JulianneOBrien@valleywater.org.

Join us on Facebook Live: 
facebook.com/SCVWD

Envíe un correo electrónico a Translations@valleywater.org  
si tiene preguntas sobre este documento.

Vui lòng liên hệ với Translations@valleywater.org nếu bạn 
có thắc mắc về tài liệu này.

如果您对此文件有任何疑问，请联系  

Translations@valleywater.org 。


