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Tamien Station 
Access Study Pop-Up Events

Round 2!
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The Tamien Station Access Study is focused on identify-
ing recommendations and projects to improve how you 
get to and from the Tamien light rail and Caltrain stations. 
These recommendations could include improvements to 
bicycle and pedestrian access, parking, bus transit, and 
directional signs. 

In the Fall of 2019, VTA held pop-up events at the Willow 
Glen Farmers Market, Arteaga’s Food Center, and at the 
Tamien Station. The purpose was to engage with the 
community, and riders at the Tamien Station, to learn and 
identify existing needs and desired improvements to 
station access. VTA has identi�ed potential improvements 
and is requesting further input to 
tell us: 

1. What station access 
recommendations do 
you like?

2. What did we miss? Are there 
other improvements that 
should be considered? 

Providing feedback is interactive, 
easy, fun, and will only take a few 
minutes of your time. VTA is 
hosting 3 pop-up events. One 
event will be held at the Tamien Station light rail/bus 
entrance. Two events are located at the Willow Glen Farmers 
Market and Arteaga’s Food Center. Details are provided 
below. 

Short on time? 
Take our online survey! 
The survey will be open until 3/16/2020. 

Pop-Up Events

Tamien Station, Wednesday, March 4, 
6:30-8:30 a.m., and 4-6:30 p.m. 

Willow Glen Farmers Market, Willow Glen 
Elementary School, 1425 Lincoln Avenue
Saturday, March 7, 9 a.m. – 12 p.m.

Arteaga’s Food Center, 204 Willow Street
Sunday, March 8, 10 a.m. – 1 p.m.

Thank you for participating! If you have questions/ 
comments about the Station Access Study, 
visit vta.org/tamien-station-transit-oriented-develop-
ment, or contact VTA Community Outreach, at
 (408) 321-7575 / TTY (408) 321-2330, and email 
community.outreach@vta.org. 

2002-2090

 



Eventos de visita a la comunidad 
para el Estudio de Acceso a la Estación Tamien

¡Segunda ronda!

Các Sự Kiện Tạm Thời về Nghiên Cứu Việc 
Tiếp Cận Tamien Station Phần 2!

Arteaga’s Food Center. Los detalles se proporcio-
nan a continuación.

¿No tiene mucho tiempo? ¡Llene nuestra encues-
ta por internet! La encuesta estará abierta hasta el 16 de 
marzo de2020. 

Eventos de visita a la comunidad

Tamien Station  
Miércoles 4 de marzo, de 6: 30 a.m. a 8: 30 a.m.; 
y de 4 p.m. a 6: 30 p.m. 

Willow Glen Farmers Market, 
Willow Glen Elementary School, 1425 Lincoln Ave.
Sábado 7 de marzo, de 9 a.m. a 12 p.m.

Arteaga’s Food Center, 204 Willow Street
Domingo 8 de marzo, de 10 a.m. a

¡Gracias por participar! Si tiene preguntas 
ocomentarios sobre el Estudio de Acceso a la 
Estación, visite www.vta.org/tamien-
station-transit-oriented-development, 
o comuníquese con la O�cina de Alcance a la 
Comunidad de VTA, llamando al (408) 321-7575 / 
TTY (408) 321-2330 y escribiendo al correo electrónico 
community.outreach@vta.org. 

El estudio de acceso a la estación Tamien se centra en identi�-
car recomendaciones y proyectos para mejorar la forma de llegar 
y salir de las estaciones Tamien del tranvía y Caltrain. Estas 
recomendaciones podrían incluir mejoras en el acceso para las 
bicicletas y peatones, estacionamiento, transporte público a 
través de autobuses y señalización.

En el otoño de 2019, VTA realizó eventos de visita a la comuni-
dad en Willow Glen Farmers Market, Arteaga’s Food Center y en 
la Estación Tamien. El propósito era relacionarse con la comuni-
dad y los pasajeros de la estación Tamien para identi�car e 
informarse acerca de las necesidades existentes y las mejoras 
deseadas para el acceso a la estación. VTA ha identi�cado las 
posibles mejoras y está solicitando más comentarios que nos 
hablen sobre: 

1. ¿Qué recomendaciones de acceso a la estación le gustan? 
2. ¿De qué nos olvidamos? ¿Hay otras mejoras que deberían 

considerarse? 

El aporte de comentarios es interactivo, fácil, divertido y solo 
tomará unos minutos de su tiempo. VTA está organizando 3 
eventos de visita a la comunidad. Un evento se llevará a cabo 
en la entrada de la estación Tamien de tranvía y autobús. Otros 
dos eventos tendrán lugar en Willow Glen Farmers Market y 

Các Sự Kiện Tạm Thời

Tamien Station 
Thứ Tư,  ngày 4 tháng ba , 6 giờ 30 - 8 giờ 30 sáng, và 4 - 6 
giờ 30 chiều.

Chợ Nông Sản Willow Glen
Trường Tiểu Học Willow Glen, 1425 Lincoln Avenue
Thứ Bảy, ngày 7 tháng 3, 9 giờ sáng - 12  giờ trưa.

Siêu Thị Arteaga
204 Willow Street
Chủ Nhật, ngày 8 tháng 3, 10 giờ sáng -  1  giờ trưa.

Cảm ơn quý bạn đã tham gia! Nếu bạn có thắc mắc/ý kiến về 
Nghiên Cứu Việc Tiếp Cận Trạm, xin truy cập www.vta.org/ta-
mien-station-transit-oriented-development, hoặc liên lạc với ban 
Quan Hệ Cộng Đồng VTA theo số (408) 321-7575/TTY (408) 
321-2330, và email  community.outreach@vta.org.

Nghiên Cứu Việc Tiếp Cận Tamien Station tập trung vào việc xác định 
các đề nghị và dự án để cải thiện cách bạn đến và rời trạm đường sắt 
nhẹ Tamien và trạm Caltrain. Những đề nghị này có thể bao gồm cải 
thiện việc sử dụng dành cho người đi xe đạp và người đi bộ, chỗ đậu 
xe, vận chuyển bằng xe buýt, và bảng chỉ dẫn.  

Vào mùa Thu năm 2019, VTA đã tổ chức các sự kiện tạm thời tại Chợ 
Nông Sản Willow Glen, siêu thị Arteaga, và tại Tamien Station. Mục 
đích là để tham gia với cộng đồng, và những người đi xe tại Tamien 
Station, để tìm hiểu và xác định các nhu cầu hiện nay và những cải 
thiện theo nguyện vọng về việc tiếp cận trạm. VTA đã xác định những 
cải thiện tiềm năng và mong nhận thêm ý kiến đóng góp để cho 
chúng tôi biết:

1. Bạn thích những đề nghị nào về việc tiếp cận trạm?

2. Chúng tôi đã thiếu sót điều gì? Có những cải thiện nào khác cần 
được xem xét hay không?

Cung cấp thông tin phản hồi mang tính tương tác, dễ dàng, thú vị, và 
bạn sẽ chỉ mất một vài phút. VTA đang tổ chức 3 sự kiện tạm thời. 
Một sự kiện sẽ được tổ chức tại lối ra vào đường sắt nhẹ/xe buýt tại 
Tamien Station. Hai sự kiện tại Chợ Nông Sản Willow Glen và Siêu Thị 
Arteaga. Các chi tiết được cung cấp  dưới đây.

Không có thời gian? Hãy tham gia khảo sát trực 
tuyến của chúng tôi! Cuộc khảo sát sẽ được mở 
cho đến ngày 16 tháng 3 năm 2020.
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