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Online Community Meeting
and Project Update

Blossom Hill Station Joint and
Transit-Oriented Development 

September 9, 2020
6:00 p.m. via Zoom video and teleconference

https://blossomhillcommuntymeeting090920.eventbrite.com
Zoom meeting information will be emailed to you.

2008-2176

Reunión Comunitaria y Actualización
sobre el Proyecto En Línea

Desarrollo Conjunto y Orientado
al Transporte Público

de la Estación Blossom Hill
 

Họp Cộng đồng Trực tuyến
và Cập nhật Thông tin Dự án

Trạm Blossom Hill Phát
Triển Chung và Theo Định

Hướng Giao Thông Công Cộng

Zoom and Teleconference Information:

Zoom Info: https://us02web.zoom.us/j/88091848936

Conference Call: (669) 900-9128

Meeting ID:  880 9184 8936

Meeting Password: 997969



September 9, 2020
6:00 p.m. via Zoom video and teleconference
https://blossomhillcommuntymeeting090920.eventbrite.com 

Zoom meeting information will be emailed to you.

VTA’s Joint and Transit Oriented Development Partner, Green Republic 
LLC, has created a vibrant, mixed-use, mixed-affordability transit- 
oriented development proposal to replace a portion of the parking 
lot at the Blossom Hill Station. This development includes 325 units 
of multifamily housing, and 12,000 square feet of commercial retail 
space; 212 transit parking spaces; public open spaces and amenities, 
and potential Canoas Creek trail improvements.   

Join us for a presentation and discussion. You can help shape this future development! Neighbors, nearby residents, and 
transit users, we look forward to your responses on the proposed building architecture and site plans that will be presented.     

Individuals who require language translation at the meeting are requested to contact VTA Community Outreach at  
(408) 321-7575 / TTY (408) 321-2330, or email community.outreach@vta.org, by September 3, 2020. Additional information:  
www.vta.org/blossomhilldevelopment.

Đối tác Phát triển Chung và Theo Định hướng Giao thông Công cộng của VTA, Green Republic LLC, đã lập ra một đề xuất 
phát triển định hướng giao thông công cộng sống động, mục đích sử dụng hỗn hợp, hợp túi tiền với nhiều đối tượng để thay 
thế một phần bãi đậu xe tại Trạm Blossom Hill. Dự án phát triển này bao gồm 325 căn nhà đa hộ, 12,000 feet vuông không 
gian bán lẻ thương mại, 212 chỗ đậu xe để đi phương tiện công cộng, không gian mở công cộng và các tiện ích, và có thể 
bao gồm cải tạo đường mòn Canoas Creek. 

Hãy tham gia với chúng tôi để xem thuyết trình và thảo luận. Quý vị có thể giúp định hình dự án phát triển tương lai này! 
Chúng tôi rất mong nhận được ý kiến của các hàng xóm, cư dân xung quanh, và người sử dụng phương tiện giao thông 
công cộng, về thiết kế xây dựng và các thiết kế địa điểm sẽ được trình bày.

Những người yêu cầu dịch vụ thông dịch tại buổi họp cần liên lạc với ban Tiếp Cận Cộng Đồng của VTA tại số (408) 321-7575/ 
TTY (408) 321-2330, hoặc email community.outreach@vta.org, trễ nhất là ngày 3 Tháng Chín, 2020. Có thêm thông tin tại:  
www.vta.org/blossomhilldevelopment.
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El socio de VTA para el Desarrollo Conjunto y Orientado al Transporte Público, Green Republic LLC, ha creado una magní�ca propuesta de desarrollo 
orientado al transporte público, de uso mixto y asequibilidad combinada, con el �n de reemplazar una parte del estacionamiento de la estación Blossom 
Hill. Este desarrollo incluye 325 unidades de viviendas multifamiliares, 12,000 pies cuadrados de espacio para tiendas comerciales, 212 espacios de 
estacionamiento, espacios abiertos y comodidades para uso público, además de posibles mejoras en los senderos de Canoas Creek. 

Acompáñenos en la presentación y discusión que realizaremos. ¡Usted puede ayudar a darle forma a este futuro desarrollo! Vecinos, residentes 
cercanos y usuarios de transporte público: esperamos sus comentarios sobre la arquitectura propuesta y los planos para este sitio que se presentarán.

Les pedimos a las personas que requieran traducción a otro idioma durante la reunión que se comuniquen con Alcance Comunitario de VTA llamando 
al (408) 321-7575/ TTY (408) 321-2330, o enviando un mensaje por correo electrónico a community.outreach@vta.org, a más tardar el 3 de 
septiembre de 2020. Información adicional disponible en www.vta.org/blossomhilldevelopment.

Reunión Comunitaria y Actualización sobre el Proyecto En Línea
Desarrollo Conjunto y Orientado al Transporte Público de la Estación Blossom Hill

SR 85

Blossom Hill Rd

9 de septiembre de 2020
6:00 p.m. por video-teleconferencia de Zoom https://blossomhillcommuntymeeting090920.eventbrite.com

Se le enviará información por correo electrónico sobre la reunión por Zoom.

Ngày 9 Tháng Chín, 2020
6:00 p.m. qua video và họp từ xa Zoom https://blossomhillcommuntymeeting090920.eventbrite.com 

Thông tin họp qua Zoom sẽ được gửi email đến quý vị.


