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Coyote Creek
Flood Protection Project
The Coyote Creek Flood Protection project
underscores Valley Water’s commitment
to the safety and protection of residents
and businesses. The primary objective of
the project is to reduce the risk of flooding
from water flow events similar to the one
experienced in February 2017, while
preserving and improving the creek’s
functions by:
•

Enhancing and restoring stream
habitat.

•

Improving water quality within the
project limits.

•

Minimizing the need for future
operations and maintenance activities
to create a self-sustaining natural creek
system.

The project is in the planning phase and
under a proposed expedited project
timeline. Conceptual alternatives are being
developed for public review and input.
The project reach extends approximately
nine miles between Montague Expressway
and Tully Road, all within the city limits
of San José.

Proyecto de Protección
Contra Inundaciones
del Arroyo Coyote

Dự án Phòng chống Lũ lụt
Lạch Coyote

El Proyecto de Protección Contra
Inundaciones del Arroyo Coyote enfatiza
el compromiso de Valley Water de brindar
seguridad y protección a residentes y
comercios en el Condado de Santa Clara.
El objetivo principal del proyecto es reducir
el riesgo de inundaciones relacionadas con
el flujo de aguas semejante al que sucedió
en febrero del año 2017 y, al mismo
tiempo, preservar y mejorar las funciones
del arroyo, las cuales incluyen:

Dự án Phòng chống Lũ lụt Lạch Coyote khẳng
định cam kết của Sở thủy cục vùng thung
lũng về an toàn và bảo vệ cư dân và doanh
nghiệp. Mục tiêu chính của dự án là nhằm
giảm nguy cơ lũ lụt từ các sự kiện gây ra bởi
dòng nước chảy tương tự như sự kiện xảy
ra vào tháng 2 năm 2017, đồng thời bảo
tồn và cải thiện các chức năng của con lạch
bằng cách:
•

•

Mejorar y restaurar el hábitat natural
del arroyo.

Nâng cao và khôi phục môi trường sống
cho con suối.

•

•

Mejorar la calidad del agua

Cải thiện chất lượng nước thuộc phạm
vi dự án.

•

Crear un sistema de arroyo natural y
autosustentable minimizando actividades
de operación y mantenimiento.

•

Giảm thiểu nhu cầu cho các hoạt động
trong tương lai và các hoạt động bảo
trì nhằm tạo ra hệ thống lạch tự nhiên
tự duy trì.

El proyecto se encuentra en su fase
de planificación y está sujeto a un
ciclo de proyecto acelerado. Se están
desarrollando alternativas conceptuales
que serán presentadas al público. Los
límites del proyecto abarcan entre
Montague Expressway y Tully Road,
approximadamente 9 millas (14.5 km),
dentro de la Ciudad de San José.

Dự án đang trong giai đoạn lập kế hoạch và
theo khung thời gian dự án cấp tốc đề xuất.
Các giải pháp thay thế dựa trên khái niệm
đang được xây dựng để công chúng xem
xét và cho ý kiến. Phạm vi dự án mở rộng
khoảng chín dặm từ đường cao tốc Montague
Expressway đến đường Tully Road, tất cả
thuộc phạm vi thành phố San José.

Project update
Coyote Creek
Flood Protection Project
Priority E: Provide flood protection to homes, businesses, schools and highways.

Expedited timeline
Completing this project is critical to Valley Water and the
communities along Coyote Creek. An expedited timeline
is possible through the development of practical solutions
that avoid intensive in-channel work. Typical flood risk
reduction projects require lengthy review and permitting
timelines from state and federal regulatory agencies.
Set-back floodwalls and berms, floodproofing, and other
low-impact work avoid channel impacts and may reduce
permitting delays.

Accomplished flood risk reduction measures
Prior to planning the current project, Valley Water
completed a series of short-term efforts to improve water
flow conveyance and ecological habitat. These include:
• Construction of a temporary floodwall in the Rock
Springs, Nordale, and Bevin Brook neighborhoods.
• Removal of invasive and non-native vegetation
to improve Coyote Creek’s ecological habitat
quality. This offers the side benefit of improving
flow conveyance which reduces the risk of
channel blockages.
• Extension of the project area to include communities
from Highway 280 to Tully Road.
• Repair to a 150-foot section of a levee located behind
the South Bay Mobile Home Park community.
• Installation of flood gauges on bridges that provide
real time visual information on water levels.
• Enhanced communications and partnership
opportunities with local municipalities.
Starting project construction is a priority for the water
district. Obtaining regulatory permits can lengthen the
start of construction. The Valley Water Board of Directors
continues to advocate for state and federal funding and
will be meeting with permitting agencies to help expedite
the review of permits.

Your input is needed
Public meetings to obtain input on the project’s conceptual
flood risk reduction measures are being planned in your
neighborhood for the spring of 2019. You will soon
receive more details on upcoming meetings.

The Coyote Creek Flood Protection Project extends nine miles from
downstream at Montague Expressway to upstream at Tully Road.

Expedited Coyote Creek Flood
Protection Project Timeline*
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THROUGH 2024

*The expedited timeline assumes project alternatives that avoid in-channel
work and a streamlined regulatory review process.

Progreso del proyecto
Proyecto de Protección Contra
Inundaciones del Arroyo Coyote
Agua segura y limpia,

y protección natural contra inundaciones

Prioridad E: Brindar protección contra inundaciones a hogares, comercios, escuelas
y autopistas.

Ciclo de Proyecto Acelerado
Completar este proyecto es fundamental para Valley Water y las
comunidades que se encuentran a lo largo del arroyo Coyote.
Es posible cumplir un ciclo de proyecto acelerado a través del
desarrollo de soluciones prácticas que eviten el trabajo intensivo
en el arroyo. Los proyectos típicos de reducción del riesgo
de inundaciones requieren de bastante tiempo de revisión,
aprobación y permisos que usualmente deben ser obtenidos
de varias agencias locales, estatales y federales. Este tiempo
se puede reducir al evitar alternativas que requieran trabajo
intensivo dentro del arroyo y reemplazarlas con soluciones como
muros de contención, barreras, diques, elevación de estructuras
en riesgo y otras soluciones de menos impacto que no requieran
trámites y permisos extensos.

Medidas Completadas a la Fecha para la
Reducción del Riesgo de Inundaciones
Antes de comenzar la fase de planificación del proyecto,
Valley Water completó una serie de trabajos a corto plazo
para mejorar el desplazamiento del caudal de agua y el
hábitat natural. Estos trabajos incluyen:

• La construcción de un muro de contención en el área
de Rock Springs, Nordale y Bevin Brook.
• Vegetación invasiva y no nativa ha sido removida en
varios puntos del arroyo Coyote con el propósito de
mejorar la calidad del hábitat natural y mejorar el flujo
de la corriente.
• Los límites del proyecto fueron extendidos y ahora
incluyen las comunidades que se encuentran entre la
autopista 280 y Tully Road.
• La reparación de una sección de 150 pies (46 metros)
del dique ubicado detrás de la comunidad del South
Bay Mobile Home Park.
• La instalación de medidores de inundaciones en distintos
puentes, los cuales brindan información visual en tiempo
real sobre los niveles de agua.
• Mejoras en la comunicación y asociaciones de trabajo
con municipalidades locales.
Comenzar la construcción del proyecto es una prioridad para
el distrito. Obtener los permisos requeridos puede retrasar
el comienzo de la construcción. La mesa directiva de Valley
Water continúa apoyando las financiaciones estatales y
federales, y se reunirá con las agencias competentes para
ayudar a acelerar la revisión de los permisos requeridos.

Su opinión cuenta
Se están planificando reuniones públicas en su barrio para
obtener sugerencias y comentarios sobre las alternativas
conceptuales de reducción del riesgo de inundaciones para la
primavera del año 2019. Pronto recibirá más detalles sobre las
futuras reuniones.

El Proyecto de Protección Contra Inundaciones del Arroyo Coyote se
extiende 9 millas (14.5 km) agua abajo desde Montague Expressway
hasta Tully Road.

Ciclo de Proyecto Acelerado Contra
Inundaciones del Arroyo Coyote*
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*El ciclo acelerado del proyecto asume alternativas que evitan el
trabajo dentro del arroyo y, como consecuencia, un proceso de revisión
reglamentario simplificado.
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Dự án Phòng chống
Lũ lụt Lạch Coyote
Chương trình nước sạch,
an toàn và phòng chống lũ lụt tự nhiên

Ưu tiên E: Cung cấp phương án phòng chống lũ lụt cho gia đình, doanh nghiệp, trường
học và đường cao tốc.

Khung thời gian cấp tốc
Việc hoàn thành dự án này là rất quan trọng đối với Sở thủy
cục vùng thung lũng và các cộng đồng dọc con Lạch Coyote.
Khung thời gian cấp tốc có thể khả thi thông qua việc phát
triển các giải pháp thực tế giúp tránh phải làm việc cao độ
trong kênh. Các dự án giảm rủi ro lũ lụt điển hình đòi hỏi phải
có sự xem xét lâu dài và khung thời gian cho phép từ các cơ
quan quản lý tiểu bang và liên bang. Việc thiết lập lại tường
và gờ chống lũ, chống ngập, và các công tác có tác động thấp
khác sẽ giúp tránh được các tác động đến kênh và có thể làm
giảm sự chậm trễ trong việc cấp phép.

Các biện pháp giảm thiểu rủi ro lũ lụt đã
hoàn thành
Trước khi lên kế hoạch cho dự án hiện tại, Sở thủy cục vùng
thung lũng đã hoàn thành một loạt các nỗ lực ngắn hạn nhằm
cải thiện dòng nước chảy và môi trường sống sinh thái. Các nỗ
lực này bao gồm:
•• Xây dựng tường ngăn lũ tạm thời ở các vùng lân cận Rock
Springs, Nordale và Bevin Brook.
•• Loại bỏ thảm thực vật xâm lấn và không phải là loài bản địa
nhằm cải thiện chất lượng môi trường sống sinh thái của
Lạch Coyote. Việc này mang lại lợi ích phụ là cải thiện dòng
chảy giúp giảm nguy cơ tắc nghẽn kênh.
•• Mở rộng khu vực dự án bao gồm cả các cộng đồng từ Xa lộ
280 đến đường Tully Road.
•• Sửa chữa một phần dài 150 feet của con đê nằm phía sau
cộng đồng Công viên nhà di dộng South Bay Mobile Home
Park.
•• Lắp đặt đồng hồ đo lũ trên các cây cầu cung cấp thông tin
trực quan theo thời gian thực về mực nước.
•• Tăng cường cơ hội giao tiếp và hợp tác với các thành phố
địa phương.
Khởi công xây dựng dự án là vấn đề ưu tiên đối với sở thủy cục.
Việc chờ giấy phép quy định có thể kéo dài thời gian khởi công
xây dựng. Ban giám đốc Sở thủy cục vùng thung lũng tiếp tục
ủng hộ quỹ tài trợ của tiểu bang và liên bang và sẽ họp với các
cơ quan cấp phép để giúp xúc tiến việc xem xét giấy phép.

Chúng tôi cần ý kiến của quý vị
Các cuộc họp công khai để lấy ý kiến về các biện pháp giảm
thiểu rủi ro lũ lụt dựa trên khái niệm của dự án đang được lên
kế hoạch tại khu phố của quý vị cho mùa xuân năm 2019. Quý
vị sẽ sớm nhận được thêm thông tin chi tiết về các cuộc họp
sắp tới.

Dự án Phòng chống Lũ lụt Lạch Coyote mở rộng chín dặm từ hạ lưu khu vực đường
cao tốc Montague Expressway đến thượng lưu khu vực đường Tully Road.

Khung thời gian Cấp tốc Dự án
Phòng chống Lũ lụt Lạch Coyote*
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BÁO CÁO XÁC
ĐỊNH VẤN ĐỀ
CÁC GIẢI PHÁP THAY
THẾ DỰA TRÊN
KHÁI NIỆM
LÊN KẾ HOẠCH
THIẾT KẾ VÀ
CẤP PHÉP
XÂY DỰNG ĐẾN
HẾT NĂM 2024

* Khung thời gian cấp tốc giả định áp dụng các giải pháp thay thế của dự án nhằm
tránh được việc phải làm việc trong kênh và áp dụng quy trình xem xét quy định
hợp lý.

