RES. BLG. 78523
RESOLUSYON BLG. 78523
ISANG RESOLUSYON NG KONSEHO NG LUNSOD
NG SAN JOSE NA NANANAWAGAN AT NAGBIBIGAY
NG PAUNAWA NG PAGHAHARAP SA MGA MANGHAHALAL
NG LUNSOD NG SAN JOSE SA ISANG ESPESYAL
NA HALALANG MUNISIPAL, NA ISASAMA SA SUSUNOD
NA PANGKALAHATANG HALALAN SA HUNYO 5, 2018,
NG ISANG
INISYATIBONG
AMYENDAHAN
ANG
PANGKALAHATANG PLANO NG PAGSASAALANG-ALANG
PARA SA SAN JOSE SA 2040, AMYENDAHAN ANG
PATAKARAN SA PAGPAPAUNLAD NG EVERGREEN-EAST
HILLS, PAGTIBAYIN ANG "ISPESIPIKONG PLANO PARA SA
MGA TAHANAN NG NAKATATANDA NG EVERGREEN,"
AMYENDAHAN ANG TITULO 5, TITULO 8, AT TITULO 20 NG
KODIGONG MUNISIPAL NG SAN JOSE, AT AMYENDAHAN
ANG MAPA NG DISTRITO SA PAGSOSONA NG LUNSOD
UPANG MULING ISONA ANG HUMIGIT-KUMULANG 200
AKRE NA LUGAR NA NASASAKUPAN NG EVERGREEN SA
ISPESIPIKONG PLANO (SP) MULA SA AGRIKULTURA NAKAPLANONG PAGPAPAUNLAD (A(PD))
KUNG SAAN, noong Nobyembre 27, 2017, nagharap ang mga tagapagtaguyod ng isang
Inisyatibo, na nakalakip dito bilang Eksibit A, ng mga pirma para sa petisyon sa Opisina ng
Klerk ng Lunsod; at
KUNG SAAN, noong Nobyembre 28, 2017, inilipat ng Klerk ng Lunsod ang mga pirma para
sa petisyon na ito sa Tagapagrehistro ng mga Botante ng County ng Santa Clara para sa
pagpapatibay ng pirma alinsunod sa Seksyong 9115 ng Kodigo sa mga Halalan; at
KUNG SAAN, noong Enero 10, 2018, pinatunayan ng Tagapagrehistro ng mga Botante
na nakuwalipika ang petisyon ng Inisyatibo na may sapat na bilang ng mga pirma na
22,364 sa kabuuan, na 5.02% ng mga Nakarehistrong Botante sa Lunsod ng San José
sa huling ulat na inihain ng Tagapagrehistro ng mga Botante sa Kalihim ng Estado na
umiiral noong inilathala ang paunawa ng layunin na ipakalat ang petisyon; at
KUNG SAAN, noong Enero 23, 2018, tinanggap ng Konseho ng Lunsod ang
Sertipikasyon ng Kahustuhan na mula sa Tagapagrehistro ng mga Botante ng County
ng Santa Clara at nag-utos ito ng pag-uulat tungkol sa mga epekto ng iminumungkahing
ordinansa na naaayon sa Seksyon 9212 ng Kodigo sa mga Halalan; at
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KUNG SAAN, noong Pebrero 13, 2018, iniharap sa Konseho ng Lunsod ang ulat na
iniutos sa ilalim ng Seksyon 9212 ng Kodigo sa mga Halalan; at
KUNG SAAN, binibigyan ng pahintulot ang Konseho ng Lunsod na itakda ang petsa para
sa Espesyal na Halalang Munisipal alinsunod sa Seksyon 1600 at 1601 ng Saligang-batas
ng Lunsod ng San José; at
KUNG SAAN, alinsunod sa Seksyon 9215 ng Kodigo sa mga Halalan ng California at sa
Seksyon 1603(a)(2) ng Saligang-batas ng Lunsod ng San José, inaatasan ang Konseho
ng Lunsod na iharap sa mga manghahalal ng Lunsod ng San José ang Inisyatibo sa
susunod na Pangkalahatang Halalan, na isang regular na nakatakdang Pangunahing
Halalang Munisipal na isasagawa sa Martes, Hunyo 5, 2018;
NGAYON, KAUGNAY NITO, PINAGPAPASYAHAN NG KONSEHO NG LUNSOD NG
SAN JOSE ANG MGA SUMUSUNOD:
SEKSYON 1. Sa pamamagitan nito, nananawagan at nag-aatas na magsagawa ng isang
Espesyal na Halalang Munisipal sa Lunsod ng San José sa Hunyo 5, 2018 upang
pagbotohan ang Inisyatibo, na paiiralin kung boboto na aprubahan ang Inisyatibo ang
mayoriya ng mga manghahalal na bumoboto para sa panukala. Ang kumpletong teksto ng
iminumungkahing panukala sa inisyatibo ay nakalakip sa Resolusyong ito bilang Eksibit A.
SEKSYON 2. Ilalagay ang Inisyatibo sa balota para sa halalang isasagawa sa
Hunyo 5, 2018 sa ganitong anyo:
PANUKALA___
Dapat bang pagtibayin ang isang panukala sa
inisyatibo na: (1) babago sa Pangkalahatang Plano
ng San José na magsagawa ng Paglalatag ng
Pabahay sa Nakatatanda upang pahintulutan ang
transpormasyon ng lupang itinalagang gamitin para
sa pagtatrabaho sa pabahay sa nakatatanda sa
buong lunsod; at (2) babago sa Patakaran sa
Pagpapaunlad ng Evergreen-East Hills at Kodigong
Munisipal at magdaragdag ng Ispesipikong Plano
upang pahintulutan ang pagtatayo ng hanggang
910 yunit ng tirahan sa isang Pang-industriyang
Lugar sa Evergreen na may sukat na humigitkumulang 200 akre para sa mga indibidwal na 55
taong gulang pataas at iba pang mga
kuwalipikadong indibidwal?
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SEKSYON 3. Sa pamamagitan nito, hinihiling ng Konseho ng Lunsod sa Lupon ng mga
Superbisor ng County ng Santa Clara, California na pahintulutan ang Tagapagrehistro ng mga
Botante ng County ng Santa Clara na ipagkaloob sa Lunsod ng San José ang mga naturang
serbisyo na maaaring hilingin ng Klerk ng Lunsod ng San José kaugnay ng pagsasagawa sa
nabanggit na Espesyal na Halalang Munisipal na may kinalaman sa mga usaping ito:
Pagkokoordina ng mga presinto ng halalan, lugar na
botohan, kubol sa pagboto, sistema sa pagboto at opisyal
ng halalan; Paglilimbag at pagpapadala ng mga polyetong
para sa botante; Paghahanda ng talahanayan ng resulta
ng mga naitalang boto.
SEKSYON 4. Sa pamamagitan nito, hinihiling ng Konseho ng Lunsod na isama ng
Tagapagrehistro ng mga Botante ng County ng Santa Clara ang Espesyal na Halalang
Munisipal na pinananawagan at ipinag-uutos na isagawa sa Hunyo 5, 2018 sa
anupamang halalang maaaring isagawa sa petsang iyon.
SEKSYON 5. Sa pamamagitan nito, pinahihintulutan ng Konseho ng Lunsod ang Lupon
ng mga Superbisor ng County ng Santa Clara, California na bilangin ang mga botong
naitala sa Espesyal na Halalang Munisipal.
SEKSYON 6. Sa pamamagitan nito, inaatasan ng Konseho ng Lunsod ang Klerk ng
Lunsod na bayaran nang buo ang County ng Santa Clara para sa alinman sa mga
nabanggit na serbisyo na maaaring isagawa ng Tagapagrehistro ng mga Botante,
kapag naghandog ng bill sa Lunsod, gamit ang mga pondong inilaan na para sa Klerk
ng Lunsod para sa mga layunin ng halalan.
SEKSYON 7. Sa pamamagitan nito, inaatasan ng Konseho ng Lunsod ang Klerk ng
Lunsod na gawin ang lahat ng hakbang na kinakailangan upang pangasiwaan ang
Espesyal na Halalang Munisipal sa loob ng yugto ng panahong nakasaad dito at
makasunod sa mga probisyon ng Kodigo sa mga Halalan ng Estado ng California,
Saligang-batas ng Lunsod, mga Ordinansa, mga Resolusyon at mga Patakaran na
hinggil sa pagsasagawa sa Espesyal na Halalang Munisipal.
SEKSYON 8. Alinsunod sa Seksyon 12111 ng Kodigo sa mga Halalan ng California, sa
pamamagitan nito, inaatasan ng Konseho ng Lunsod ang Klerk ng Lunsod na:
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(a) gumawa ng buod ng iminumungkahing inisyatibo na ilalathala sa San José Mercury
News, isang pahayagang may pangkalahatang pagpapakalat sa Lunsod ng San José,
nang kahit isang beses lang isang linggo bago ang halalan o mas matagal pa;
(b) pagsamahin ang Paunawa ng Inisyatibong Pagbobotohan at ang Paunawa ng
Halalan sa isang paunawa; (c) gawin ang sumusunod na pahayag na ililimbag sa
walang pinapanigang pagsusuri na ihahanda ng Abugado ng Lunsod:
"Kung gusto ninyong basahin ang kumpletong teksto ng inisyatibo, pumunta sa
http://www.sanjoseca.gov/index.aspx?NID=446 o tumawag sa 408-535-1260 at
magpapadala sa inyo ng kopya nito nang wala kayong babayaran."; at (d) gawin ang
lahat ng iba pang mga bagay na inaatas ng batas upang maiharap ang nabanggit na
inisyatibo sa mga manghahalal ng Lunsod ng San José sa Espesyal na Halalang
Munisipal, kabilang ang pagpapaskil ng kumpletong teksto ng iminumungkahing
inisyatibo sa website ng Klerk ng Lunsod at paglalagay ng mga kopya nito sa Opisina
ng Klerk ng Lunsod na makukuha nang libre.
SEKSYON 9. Alinsunod sa Seksyon 9282 at 9285 ng Kodigo sa mga Halalan ng
California, sa pamamagitan nito, inaaprubahan ng Konseho ng Lunsod ang paghaharap
ng mga direktang pangangatwirang panig sa at laban sa inisyatibo sa balota, kung
mayroon mang ganito, at pinahihintulutan nito ang Alkalde na sumulat at magharap ng
pangangatwirang laban sa inisyatibo sa balota at inaaprubahan nito ang paghaharap ng
mga sagot na pangangatwirang tugon sa mga pangangatwirang panig sa at laban sa
inisyatibo sa balota at pinahihintulutan nito ang Alkalde na sumulat at magharap ng
sagot, kung mayroon man.
SEKSYON 10. Sa pamamagitan nito, inaatasan ng Konseho ng Lunsod ang Klerk ng
Lunsod na magpadala ng kopya ng inisyatibong ninanais na mailagay sa balota sa Abugado
ng Lunsod para sa paghahanda ng walang pinapanigang pagsusuri.
SEKSYON 11. Kinukumpirma na isasagawa ang pinagsamang halalan sa paraang
nakasaad sa Seksyon 10418 ng Kodigo sa mga Halalan ng California.
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PINAGTIBAY ngayong ika-6 na araw ng Marso ng taong 2018, ng sumusunod na
pagboto:
MGA OO:

ARENAS, DAVIS, DIEP, JONES, JIMENEZ,
KHAMIS, NGUYEN, PERALEZ, ROCHA,
LICCARDO.

MGA HINDI:

WALA.

LIBAN:

CARRASCO.

NADISKUWALIPIKA: WALA.
SAM LICCARDO
Alkalde

TONI J. TABER, CMC
Klerk ng Lunsod
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EKSIBIT A.
Resolusyon Blg. 78523

PANUKALA SA INISYATIBO NA DIREKTANG IHAHARAP SA MGA BOTANTE
Itinatakda ng mga mamamayan ng Lunsod ng San José ang mga sumusunod:
Seksyon 1.

Titulo.

Ang panukala sa inisyatibo na ito ay tatawaging "Inisyatibo para sa mga Tahanan ng Nakatatanda ng Evergreen"
(ang "Inisyatibo").
Seksyon 2.
A.

Mga Napag-alaman at Layunin.

Mga Napag-alaman. Napag-alaman at idinedeklara ng mga mamamayan ng Lunsod ng San José ("Lunsod") ang
mga sumusunod:
1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

May kapansin-pansin at lumalaking pangangailangan para sa pabahay sa mga nakatatanda sa Lunsod ng
San José. Ang mga galaw ng demograpiko ay patuloy na nakakadagdag sa kasalukuyang pangangailangan para
sa pabahay sa nakatatanda, kabilang ang abot-kayang pabahay sa nakatatanda.
Noong 2016, kaugnay ng pagsusuri sa Apat na Taong Pangkalahatang Plano, sinuri ng Lunsod ang pagdami ng
trabaho at mga galaw sa merkado sa San José upang matukoy ang mga lugar kung saan pinakamalamang na
dumami ang trabaho sa loob ng susunod na dekada. Ang silangang San José (nasa bandang silangan ng Haywey
101) ay may limitadong pang-industriyang merkado at merkado ng R&D (pananaliksik at pagpapaunlad). Sa
mga nakapaligid na lugar, kabilang ang Pang-industriyang Parke ng Evergreen, nananatiling walang katiyakan
ang tiyempo at uri ng gagawing pagpapaunlad dahil sa mga limitasyon sa imprastraktura at lugar at sa matagal
nang kawalan ng interes ng mga gumagamit ng mga pang-industriyang produkto.
Ang isang tugon sa patuloy na kakapusan ng pabahay na ito sa San José ay ang paghahanap ng mga oportunidad
sa mga hindi masyadong nagagamit na lupang para sa pagtatrabaho upang makapagbigay ng pabahay sa
nakatatanda. Sa ganitong paraan, mapapabilis ang pagtatayo ng pabahay sa nakatatanda sa Lunsod.
Kaugnay nito, inaamyendahan ng Inisyatibong ito ang Pangkalahatang Plano ng Pagsasaalang-alang para sa
San José sa 2040 upang magdagdag ng mga Layunin at Patakarang sumusuporta sa pagtatayo ng pabahay sa
nakatatanda sa Lunsod at upang gumawa ng pagtatalaga para sa paggamit ng lupa para sa Paglalatag ng
Pabahay sa Nakatatanda ("Paglalatag ng Pabahay sa Nakatatanda") na magtatakda ng mga pamantayan sa
pagtatalaga ng mga lugar para sa Paglalatag ng Pabahay sa Nakatatanda at magpapahintulot sa Lunsod na suriin
ang mga naaangkop na hindi masyadong nagagamit na lupa para sa pagtatrabaho sa Lunsod para sa Paglalatag
ng Pabahay sa Nakatatanda.
Isinasakatuparan din ng Inisyatibo ang mga iniaatas ng Pangkalahatang Plano, ayon sa pagkakaamyenda, sa
pamamagitan ng pagdaragdag ng Paglalatag ng Pabahay sa Nakatatanda sa isang lugar na itinalaga para sa
Pang-industriyang Parke na may sukat na humigit-kumulang 200 akre sa nasasakupan ng Evergreen at
pagpapatibay sa Ispesipikong Plano para sa mga Tahanan ng Nakatatanda ng Evergreen ("Ispesipikong Plano"),
na nakalakip at isinasama rito bilang Eksibit G, na nagpapahintulot sa pagpapaganda sa lugar ng Ispesipikong
Plano upang maging nalalakaran, ligtas, at de-kalidad na komunidad ito para sa mga nakatatanda. Ang bagong
komunidad na ito ay magbibigay ng magkakadikit at magkakahiwalay na tahanang pang-isang pamilya para sa
mga nakatatanda at mga abot-kayang tahanang pangmaraming pamilya para sa mga kuwalipikadong
nakatatanda, kung saan priyoridad para sa mga naturang abot-kayang tahanan ang mga beterano ng militar ng
U.S. at ang kanilang mga kuwalipikadong kapamilya, hangga't pinahihintulutan ng batas. Pinananatili sa
Paglalatag ng Pabahay sa Nakatatanda sa lugar na ito ang pangunahing pagtatalaga para sa Pang-industriyang
Parke, ngunit pinahihintulutan din nito ang pagtatayo ng pabahay sa nakatatanda na napapailalim sa
Ispesipikong Plano.
Mapapataas ng pagsasakatuparan sa Ispesipikong Plano ang kalidad ng buhay sa Lunsod, sa pamamagitan ng
paggawa ng ligtas na kapaligiran na may mahusay na plano at magandang disenyo para sa mga nakatatandang
55 taong gulang pataas, kabilang ang mga amenidad na gaya ng isang sentrong panlibangan na maaaring
magkaroon ng mga pool, palaruan para sa bocce at mga palakasan, kuwartong pang-ehersisyo, kuwartong para
sa pagpupulong, espasyo para sa pagsasalu-salo, at iba pang mga nauugnay na pasilidad.
Sa pagsasakatuparan sa Ispesipikong Plano, makakapagbigay rin ng abot-kayang pabahay sa mga nakatatanda,
na 20 porsiyento ng kabuuang bilang ng mga tahanang itatayo sa lugar ng Ispesipikong Plano, kung saan
priyoridad ang mga beterano ng militar ng U.S. at ang kanilang mga kuwalipikadong kapamilya, hangga't
pinahihintulutan ng batas.
Sinusuportahan din ng pagsasakatuparan sa Ispesipikong Plano ang mga residenteng beterano sa pamamagitan
ng pagbibigay ng access sa abot-kayang pabahay, nakalaang espasyo para sa pagbibigay ng impormasyon at
mga serbisyo sa mga beterano sa isang lugar na para sa lahat, at isang nasa lugar na tagapag-ugnay na tutulong
sa mga residenteng beterano na makakuha ng mga pansuportang serbisyo mula sa mga ahensya ng pamahalaan
at mga organisasyong nakabase sa komunidad.
Ang mga layunin, patakaran, pamantayan sa pagtatayo, at alituntunin sa disenyo na nakasaad sa Ispesipikong
Plano na pinapagtibay ng Inisyatibong ito, na kinabibilangan ng mga iniaatas na tampok ng disenyong
pangkapaligiran, ay binuo upang matiyak na makabubuti sa kapaligiran at makakasunod sa naaangkop na batas
ang mga pagkilos na inaprubahan ng Inisyatibong ito.
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10. Inaamyendahan din ng Inisyatibo ang Patakaran sa Pagpapaunlad ng Evergreen-East Hills upang linawin kung
paano naaaplay ang Patakaran sa Pagpapaunlad ng Evergreen-East Hills sa mga proyektong alinsunod sa
Paglalatag ng Pabahay sa Nakatatanda sa nasasakupan ng Evergreen, linawin ang paggamit sa kasalukuyang
kapasidad sa pagpapaunlad, at gumawa ng iba pang mga pagpapahusay.
11. Ang mga probisyon ng Inisyatibong ito, kabilang ang pagpapatibay sa Ispesipikong Plano, ay para sa ikabubuti
ng publiko at naaayon sa Pangkalahatang Plano, ayon sa pagkakaamyenda rito ng Inisyatibong ito. Para lang sa
pagbibigay ng impormasyon, makikita sa Eksibit H dito ang pagkakaayon ng Ispesipikong Plano sa
naamyendahang Pangkalahatang Plano.
12. Poprotektahan ng pagsasakatuparan sa Inisyatibong ito ang kalusugan, kaligtasan, at kapakanan ng publiko, at
ang kalidad ng buhay para sa mga Mamamayan ng Lunsod ng San José, gaya ng nakalagay sa itaas.
B.

Layunin. Ang layunin ng Inisyatibong ito ay matugunan ang kapansin-pansin at lumalaking pangangailangan para sa
pabahay sa nakatatanda, kasama na ang para sa mga beterano, sa pamamagitan ng pagpapatibay sa bagong mga
Layunin at Patakaran ng Pangkalahatang Plano na sumusuporta sa pagtatayo ng pabahay sa nakatatanda sa Lunsod
sa pamamagitan ng paggawa ng pagtatalaga para sa paggamit ng lupa para sa Paglalatag ng Pabahay sa Nakatatanda
sa mga lupang para sa pagtatrabaho na hindi masyadong nagagamit, pag-aaplay ng pagtatalaga para sa paggamit ng
lupa para sa Paglalatag ng Pabahay sa Nakatatanda sa isang lugar sa nasasakupan ng Evergreen na may sukat na
humigit-kumulang 200 akre, pagpapatibay sa Ispesipikong Plano para sa mga Tahanan ng Nakatatanda ng
Evergreen, at pagpapatibay ng mga kaugnay na pag-amyenda, na magpapahintulot sa pagpapaganda sa lugar ng
Ispesipikong Plano upang maging isang komunidad para sa mga nakatatanda, kasama na ang mga beterano.

Seksyon 3.
Mga Pag-amyenda sa Pangkalahatang Plano ng Pagsasaalang-alang para sa San José sa 2040.
Sa pamamagitan nito, inaamyendahan ng mga botante ang Pangkalahatang Plano ng Pagsasaalang-alang para sa San José
sa 2040 gaya ng sumusunod (ang bagong nilalamang ilalagay sa Pangkalahatang Plano ay ipapakita bilang nakasalungguhit
na teksto at ang nilalamang tatanggalin ay ipapakita bilang tekstong paburang ginuhitan; ang nilalamang ipinapakita sa uring
regular o naka-bold ay ang kasalukuyang teksto ng Pangkalahatang Plano at para lang sa pagbibigay ng impormasyon/sanggunian):
A.

Mga Pag-amyenda sa Kabanata 1, na may pamagat na "Pagsasaalang-alang para sa San José sa 2040. "

Ang Kabanata 1, na may pamagat na "Pagsasaalang-alang para sa San José sa 2040," ng Pangkalahatang Plano ng
Pagsasaalang-alang para sa San José sa 2040 ay inaamyendahan gaya ng sumusunod:
Ang subseksyon na may pamagat na "Pangunahing Diskarte #3-Nakatuong Pagpapayabong," na napapaloob sa
seksyong "Mga Pangunahing Diskarte" ng Kabanata 1 ng Pangkalahatang Plano ng Pagsasaalang-alang para sa
San José sa 2040, ay inaamyendahan gaya ng sumusunod:
Pangunahing Diskarte #3-Nakatuong Pagpapayabong
Ituon ang bagong pagpapayabong nang ayon sa diskarte sa mga lugar sa San José na magbibigay-daan sa
pagkakakamit sa mga layunin ng Lunsod para sa pagpapayabong ng ekonomiya, hindi pagkaubos ng pananalapi
at pangangasiwang pangkapaligiran, at suportahan ang pagtatayo ng mga bago at kaaya-ayang kapitbahayan ng
lunsod. Nagtutuon ang Plano ng kapansin-pansing pagpapayabong, partikular na upang taasan ang kapasidad sa
pagtatrabaho, sa mga lugar na malapit sa Sentro ng Pagtatrabaho sa rehiyon ng Lunsod, matiyak ang hindi
pagkaubos ng pananalapi, at masulit ang paggamit sa mga sistema ng pampublikong transportasyon sa rehiyon.
Ang isang Pangunahing Diskarte ng Pangkalahatang Plano ng Pagsasaalang-alang ay ang pagtuon ng bagong
kapasidad sa pagpapayabong sa ispesipikong tinukoy na "Mga Lugar ng Pagpapayabong," habang ang malaking
bahagi ng Lunsod ay hindi nakaplano para sa higit na pagpapayabong o pagpapalawak. Makikita sa
pamamaraang ito ang pagiging nakaplano ng San José, ang pagkakaroon ng mga limitadong karagdagang lugar
na "mapagtatayuan sa pagitan ng mga buo nang imprastraktura" para sa pagpapaunlad na naaayon sa nakatakda
nang katangian ng kapitbahayan, at ang pagbibigay-diin sa Bisyon ng Plano na bawasan ang mga epekto sa
kapaligiran habang pinapagyaman ang paggamit ng pampublikong transportasyon at pagiging mainam na
lakaran.
Bagama't ang diskarte ng Nakatuong Pagpapayabong ay nagdidirekta at nagsusulong ng pagpapayabong sa
tinukoy na mga Lugar ng Pagpapayabong, mahigpit din nitong nililimitahan ang pagpapatayo ng bagong
tirahan sa pamamagitan ng pagtatayo sa pagitan ng mga buo nang istruktura sa kapitbahayan sa labas ng
mga Lugar ng Pagpapayabong na ito upang mapangalagaan at mapaganda ang kalidad ng matatagal nang
kapitbahayan, mabawasan ang mga epekto sa kapaligiran at pananalapi, at mapalakas ang Hangganan ng
Panlunsod na Pagpapayabong ng Lunsod. Ang pagtatayo sa pagitan ng mga buo nang istruktura sa mga
nabanggit na kapitbahayan, na kadalasan sa pagkasiksik at anyo na hindi naaayon sa kasalukuyang parisan
ng kapitbahayan, ay nakakaantala sa pagbuo ng positibong katangian ng kapitbahayan. Makakatulong ang
pagtuon ng bagong pagpapayabong sa mga Lugar ng Pagpapayabong na mapangalagaan ang kalidad ng
mga kasalukuyang kapitbahayan, habang nagbibigay-daan din sa pagpapaunlad ng mga bagong lugar ng
Panlunsod na Village na may masikip at siksikang anyo na kaaya-aya para sa mga inaasahang lumalaking
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pangkat ng demograpiko ng Lunsod (tulad ng tumatandang populasyon at mga kabataang manggagawa na
gustong magkaroon ng karanasan sa lunsod) na mainam lakaran, nagbibigay ng mga oportunidad upang
magsama ng nagtitingi at iba pang mga serbisyo sa balangkas-kayariang magagamit sa maraming paraan, at
sumusuporta sa paggamit ng pampublikong transportasyon.
Sinusuportahan ng Plano ang malaking bahagi ng kapasidad sa pagpapayabong ng bagong pabahay, na
nagbibigay ng kapasidad na makapagtayo ng humigit-kumulang 50,000 bagong yunit ng tirahan sa nalalapit
na hinaharap, at may kakayahang magtayo kalaunan ng hanggang 120,000 pang yunit ng tirahan sa kabuuan
sa mga Sakop ng Plano sa hinaharap.
Ayon sa nakasaad sa kabanata ng Pagsasakatuparan, kasama sa unang Sakop ng Plano ang kapasidad sa
pagpapayabong ng tirahan para sa Downtown, mga lugar ng Ispesipikong Plano, Hilagang San José at mga
bakanteng lupa sa Lunsod (humigit-kumulang 40,000 bagong yunit ng tirahan) at nagdaragdag ito ng mga
bagong lugar ng pabahay sa Panlunsod na Village na makakapagbigay ng karagdagang 9,400 yunit ng tirahan.
Dahil malaking bahagi ng Lunsod ang nakaplanong ginawa sa loob ng mga hangganan ng lunsod at hindi
sinusuportahan ng Pangkalahatang Plano ang transpormasyon ng mga pang-industriyang lugar upang
magamit para sa paninirahan (maliban sa ilang partikular at limitadong sitwasyon, upang pahintulutan ang
paggamit para sa pabahay sa nakatatanda sa mga lupang para sa pagtatrabaho na hindi masyadong
nagagamit), o ang urbanisasyon ng mga Reserbang Panlunsod ng Mid-Coyote Valley o South Almaden
Valley o mga lupang nasa labas ng Hangganan ng Panlunsod na Pagpapayabong ng San José, maipapatayo
ang karamihan ng bagong pabahay sa pamamagitan ng muling paggamit ng mga buo nang istruktura para
sa mas mataas na pagkasiksik sa umiiral nang mga urbanisadong lugar. Sa pagpapahintulot sa pabahay sa
nakatatanda sa mga lupang para sa pagtatrabaho na hindi masyadong nagagamit at paglilipat ng kapasidad
sa trabaho mula sa Lunsod sa mga lugar kung saan may mas matinding pangangailangan sa nalalapit na
hinaharap, mas mabilis na nakakagawa ng mga trabaho na sumusuporta sa diskarteng ito.
Ang kapasidad para sa pagpapayabong ng tirahan ay magmumula sa transpormasyon ng mga mas lumang
pangkomersyong lugar sa mga lugar na may iba't ibang gamit, kabilang ang mga lugar na tinukoy dati na
para sa pagpapatayo ng pabahay sa Hilagang San José at ang mga bagong pangkomersyong lugar na
magagamit para sa iba't ibang bagay sa mga lugar ng Panlunsod na Village ng Pangkalahatang Plano ng
Pagsasaalang-alang. Ang pagpaplano sa mga naturang lugar para sa pagpapatayo ng tirahan para sa mas
mataas na pagkasiksik, at hindi para sa mas mas mababang pagkasiksik, ay nagsisilbing pagkumpirma sa
halaga ng mga ito bilang may hangganang yamang-lupa at nagbibigay-daan sa Lunsod na magbigay ng
kapasidad sa pagpapayabong ng pabahay na naaayon sa mga galaw ng demograpiko at sa mga layunin ng
komunidad ng Pangkalahatang Plano ng Pagsasaalang-alang para sa San José sa 2040. Ang higit pang
mga transpormasyon ng lupang para sa pagtatrabaho o mga labis na pagpapalawak ng Lunsod sa labas ng
mga kasalukuyan nitong hangganan ay magkakaroon ng mga malubhang negatibong implikasyon sa
kapaligiran, pananalapi at ekonomiya at malinaw na sasalungat sa mga layuning iyon.
Ang subseksyong may pamagat na "Pangunahing Diskarte #4-Inobasyon/Sentro ng Pagtatrabaho sa Rehiyon,"
na napapaloob sa seksyong "Mga Pangunahing Diskarte" ng Kabanata 1 ng Pangkalahatang Plano ng
Pagsasaalang-alang para sa San José sa 2040, ay inaamyendahan gaya ng sumusunod:
Pangunahing Diskarte #4-Inobasyon/Sentro ng Pagtatrabaho sa Rehiyon
Bigyang-diin ang pagpapaunlad ng ekonomiya sa Lunsod upang suportahan ang pagpapayabong sa San
José bilang sentro ng inobasyon at pagtatrabaho sa rehiyon. Ang pagpapayabong sa papel ng San José
bilang sentro ng pagtatrabaho ay magpapahusay sa pangunguna ng Lunsod sa Hilagang Amerika,
magpapadalas sa paggamit ng mga panrehiyong sistema ng pampublikong transportasyon, at susuporta sa
kalagayan ng pananalapi ng Lunsod.
Ang San José ang pinakamalaki at pinakaurbanisadong lunsod sa Silicon Valley at mayroon itong lalong
nagiging mahalagang papel sa pagpapatuloy sa pagpapayabong ng ekonomiya ng rehiyon, Estado, at
Bansa. Gayunpaman, ang San José lang ang malaking lunsod sa US na kumikilos bilang netong tagaluwas
ng mga manggagawa sa rehiyon. Binabawasan ng nagreresultang katangian na "tinutulugang komunidad"
ang mga oportunidad na manguna ang San José na makakatulong sa pagpapaunlad sa buong Silicon
Valley, at pinapahina rin nito ang katayuan ng ekonomiya, pananalapi, at kultura ng San José. Sa
pamamagitan ng maraming pagbabago sa Pangkalahatang Plano, tinukoy ng San José ang pagpapahusay sa
balanse ng mga trabaho/pabahay o Proporsyon ng mga Trabaho/Nagtatrabahong Residente (J/ER) ng
Lunsod bilang isang mahalagang layunin upang matugunan ang maraming mithiin ng Lunsod. Sa
Pangkalahatang Plano ng Pagsasaalang-alang para sa San José sa 2040, itinatakda ang pagkakakamit sa
proporsyon ng J/ER na 1.1 sa 1 pagsapit ng taong 2040 bilang isang pangunahing layunin ng Plano na
nagpapaalam sa mga patakaran at mga pagtatalaga ng Diagram ng Paggamit ng Lupa/Transportasyon nito.
Sa nalalapit na hinaharap, sisikapin ng Plano na makakamit ng proporsyon ng J/ER na 1.0 pagsapit ng
taong 2025.
Sinusuportahan ng Diagram ng Paggamit ng Lupa/Transportasyon at mga patakaran ng Pangkalahatang
Plano ang pagbuo ng hanggang 382,000 bagong trabaho sa San José at pagkakakamit ng proporsyon ng
mga trabaho sa mga nagtatrabahong residente na 1.1 na mga Trabaho/Nagtatrabahong Residente. Nakatuon
ang Plano sa pagpapayabong ng pagtatrabaho sa Downtown, nang malapit sa mga panrehiyon at lokal na
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pasilidad ng pampublikong transportasyon, at sa mga kasalukuyang lupang para sa pagtatrabaho sa buong
lunsod, habang hinihikayat din ang pagtatayo ng kapitbahayang may mga pangkomersyong paggamit sa
buong komunidad at malapit sa mga residenteng pinagsisilbihan nila. Kinikilala ng Plano na nakadaragdag
sa halaga ng Lunsod sa kabuuan ang lahat ng kasalukuyang lupang para sa pagtatrabaho at dahil dito ay
pinangangalagaan nito ang mga lupang para sa pagtatrabaho na iyon at isinusulong nito ang pagdaragdag
ng mga bagong lupang para sa pagtatrabaho kapag nagkaroon ng oportunidad. Kinikilala rin ng Plano ang
pangangailangan at halaga ng pagbibigay ng pabahay sa nakatatanda, at isinusulong nito ang pagdaragdag
ng Paglalatag ng Pabahay sa Nakatatanda sa mga naaangkop na lokasyon. Partikular na sinusuportahan ng
Plano ang ganap na pagpapayabong ng trabaho sa nakaplano at kasalukuyang mga panrehiyong istasyon ng
pampublikong transportasyon (hal., BART, High-Speed Rail, at Caltrans) upang mas maparami ang
sumasakay sa pampublikong transportasyon at suportahan ang paggamit ng rehiyon sa sistema ng
pampublikong transportasyon upang makapunta sa mga sentro ng pagtatrabaho ng San José.
Sinusuportahan at isinusulong ng Pangkalahatang Plano ng Pagsasaalang-alang para sa San José sa 2040 ang
pagpapayabong sa San José bilang isang sentro ng pagtatrabaho sa rehiyon at inobasyon, sa pamamagitan ng:
• Pagpaplano para sa 382,000 bagong trabaho at Proporsyon ng mga Trabaho/Nagtatrabahong Residente na 1.1/1
• Pagbibigay ng mas mahusay na kakayahang umangkop para sa pangkomersyong aktibidad
• Pagsuporta sa pagpapayabong ng trabaho sa mga kasalukuyang sentro ng trabaho
• Pagdaragdag ng mga bagong lupang para sa pagtatrabaho
• Pagtatalaga ng mga sentro ng trabaho sa mga panrehiyong istasyon ng pampublikong transportasyon
• Pag-obserba sa sining at kultura
Ang panimula sa seksyong "Mga Lugar ng Pagpapayabong" ng Kabanata 1 ng Pangkalahatang Plano ng
Pagsasaalang-alang para sa San José sa 2040 ay inaamyendahan gaya ng sumusunod:
Mga Lugar ng Pagpapayabong
Tinutukoy sa Diagram ng Paggamit ng Lupa/Transportasyon, mga patakaran ng Pangkalahatang Plano at
diagram ng konsepto ng mga Lugar ng Pagpapayabong ang mga ispesipikong lugar sa San José kung saan
pinaplanong italaga ang malaking bahagi ng pagpapayabong ng trabaho at pabahay ng Lunsod. Sinusuportahan
ng nakaplanong lokasyon para sa kapasidad sa pagpapayabong ng trabaho at pabahay ang pangmatagalang
layunin ng Lunsod na bigyang-diin ang pagpapayabong sa Downtown, Hilagang San José at mga lugar ng
Ispesipikong Plano, habang itinutuon ang kapasidad sa pagpapayabong ng bagong trabaho at pabahay sa
tinukoy na mga Lugar ng Pagpapayabong sa Panlunsod na Village para sa Panrehiyon at Lokal na
Pampublikong Transportasyon, Arkada at Sentrong Pangkomersyo at Kapitbahayan, nang may nakalaan para sa
pabahay sa nakatatanda sa ilang partikular na sitwasyon. Ang ispesipikong dami ng kapasidad sa
pagpapayabong ng trabaho at pabahay para sa bawat Lugar ng Pagpapayabong ay nakasaad sa Apendise
5–Nakaplanong Kapasidad sa mga Lugar ng Pagpapayabong ng Sakop ng Plano.
Kasama sa mga Panlunsod na Village para sa Panrehiyon at Lokal na Pampublikong Transportasyon ang mga
bakanteng lupa o lupang hindi masyadong nagagamit na malapit sa isang umiiral na o nakaplanong pasilidad ng
light rail, BART, Caltrain o Bus Rapid Transit (BRT). Kasama sa mga Pangkomersyong Panlunsod na Village
ang mga arkada at sentro, at maaaring italaga ang mga ito sa mga bakanteng lupa o lupang hindi masyadong
nagagamit sa umiiral nang malalaking pangkomersyong lugar (hal., Oakridge Mall, Winchester Boulevard,
Bascom Avenue, atbp.). Ang mga Panlunsod na Village sa Kapitbahayan ay mas maliliit na pangkomersyong
lugar para sa kapitbahayan na may potensyal na gamiting muli gamit ang mga buo nang istruktura. Bagama't
hindi malapit sa mga pangunahing pasilidad ng pampublikong transportasyon ang mga Panlunsod na Village sa
Kapitbahayan, ang pagiging ganap ng mga ito ay maaaring maging dahilan ng pagkakaroon ng masiglang
village na may madaling paraan ng pagpunta sa kalapit na kapitbahayan. Para sa lahat ng lugar ng Panlunsod na
Village, inaasahan na ang kasalukuyang lawak ng pangkomersyong kuwadradong piye ay pananatilihin at
pahuhusayin bilang bahagi ng anumang proyekto ng muling paggamit ng mga buo nang istruktura nang sa
gayon ay hindi mabawasan ang mga kasalukuyang pangkomersyong paggamit sa San José.
Nakabuod sa sumusunod na teksto ang mga espesyal na katangian ng bawat Lugar ng Pagpapayabong ng
Lunsod, at makikita ang Diagram ng mga Lugar ng Pagpapayabong pagkatapos ng teksto:
•
•
•
•
•
•
•
•

Downtown
Mga Ispesipikong Plano
Hilagang San José
Mga Lupang para sa Pagtatrabaho
Mga Panlunsod na Village para sa Panrehiyong Pampublikong Transportasyon
Mga Panlunsod na Village para sa Lokal na Pampublikong Transportasyon
Mga Panlunsod na Village para sa Arkada at Sentrong Pangkomersyo
Mga Panlunsod na Village para sa Kapitbahayan
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Ang subseksyong may pamagat na "Mga Lupang para sa Pagtatrabaho," na napapaloob sa seksyong "Mga Lugar ng
Pagpapayabong" ng Kabanata 1 ng Pangkalahatang Plano ng Pagsasaalang-alang para sa San José sa 2040, ay
inaamyendahan gaya ng sumusunod:
Mga Lupang para sa Pagtatrabaho
May nakaplanong malaking pagpapayabong ng trabaho sa pamamagitan ng ganap na pagpapaunlad sa bawat
lugar ng Lupang para sa Pagtatrabaho ng Lunsod, kabilang ang Monterey Corridor, Edenvale, Berryessa /Internasyonal
na Parkeng Pangnegosyo, Mabury, Silangang Gish at Kalsadang Senter, at sa Hilagang Coyote Valley pati na
rin Hilagang San José. Nakaplano ang mga Lupang para sa Pagtatrabaho na ito na mapaglagakan ng iba't ibang
uri ng industriya at anyo ng pagpapaunlad, kabilang ang gusaling mataas at may katamtamang taas para sa
opisina o paggamit para sa pananaliksik at pagpapaunlad, mabibigat at magagaang pang-industriyang paggamit
at pansuportang pangkomersyong paggamit upang matugunan ang inaasahang pangangailangan para sa bawat
uri ng lupang pang-industriya. Tatlong lugar ang itinalaga bilang mga Sentro ng Pagtatrabaho dahil malapit ang
mga ito sa imprastraktura ng panrehiyong pampublikong transportasyon. Kabilang sa mga ito ang Pangunahing
Lugar ng Hilagang San José sa may North First Street, ang bahagi ng Berryessa/International Business Park na
malapit sa nakaplanong istasyon ng Milpitas BART at mga kasalukuyang istasyon ng Light Rail sa Capitol
Avenue, at ang lugar ng Old Edenvale, na dahil sa lokasyon nitong may madaling paraan ng pagpunta sa light
rail, ay nakaplano rin para sa higit pang pagpapayabong ng trabaho. Hindi sinusuportahan ng Pangkalahatang
Plano ng Pagsasaalang-alang ang transpormasyon ng mga lupang pang-industriya para sa residensyal na
paggamit, maliban sa ilang partikular at limitadong sitwasyon, upang pahintulutan ang pabahay sa nakatatanda
sa mga lupang para sa pagtatrabaho na hindi masyadong nagagamit, at hindi rin kasama rito ang kapasidad sa
pagpapayabong ng pabahay para sa mga lugar na ito.
Ang kasalukuyang "Diagram ng mga Nakaplanong Lugar ng Pagpapayabong," na may kopyang nakalakip para lang
sa pagbibigay ng impormasyon sa pahina A-1 ng Eksibit A (may pinalaking bersyon ng kasalukuyang diagram na
nakalakip para lang sa pagbibigay ng impormasyon sa pahina A-2), ng Pangkalahatang Plano ng Pagsasaalangalang para sa San José sa 2040 ay inaamyendahan gaya ng nakalagay sa pahina A-3 ng Eksibit A.
Ang sumusunod na bagong subseksyong may pamagat na "Inisyatibo para sa mga Tahanan ng Nakatatanda ng
Evergreen (2018)" ay idaragdag sa dulo ng subseksyong "Kasaysayan ng Pagpaplano sa San José–ang
Pangkalahatang Plano" ng seksyong "Konteksto at mga Pangunahing Isyu ng Pagsasaalang-alang para sa San José
sa 2040" ng Kabanata 1 ng Pangkalahatang Plano ng Pagsasaalang-alang para sa San José sa 2040 gaya ng
sumusunod:
Inisyatibo para sa mga Tahanan ng Nakatatanda ng Evergreen (2018)
Dahil kinikilala ang kapansin-pansin at lumalaking pangangailangan para sa pabahay sa nakatatanda sa Lunsod,
ang Pangkalahatang Plano ng Pagsasaalang-alang para sa San José sa 2040, na inaamyendahan ng Inisyatibo
para sa mga Tahanan ng Nakatatanda ng Evergreen, ay nagtatakda ng programa para sa pagbibigay ng pabahay
sa nakatatanda sa mga lupang para sa pagtatrabaho na hindi masyadong nagagamit. Ang Pangkalahatang Plano
ng Pagsasaalang-alang para sa San José sa 2040, na inaamyendahan ng Inisyatibo para sa mga Tahanan ng
Nakatatanda ng Evergreen, ay may mga Layunin at Patakarang sumusuporta sa pagtatayo ng pabahay sa
nakatatanda sa Lunsod, pagtatalaga ng paggamit ng lupa para sa Paglalatag ng Pabahay sa Nakatatanda, at mga
pamantayan para sa pag-aaplay ng Paglalatag ng Pabahay sa Nakatatanda, kabilang ang pag-aatas na
pagpapatibay ng Ispesipikong Plano o iba pang permiso o pag-apruba, gaya ng muling pagsosona, upang
maipatupad ang Paglalatag ng Pabahay sa Nakatatanda. Inaaplay ng Inisyatibo para sa mga Tahanan ng
Nakatatanda ng Evergreen ang Paglalatag ng Pabahay sa Nakatatanda sa isang lugar sa Pang-industriyang Lugar
ng Evergreen Campus. Mayroon ding kakayahan ang Lunsod na magsuri at magsaalang-alang ng iba pang mga
naaangkop na lugar kung saan iaaplay ang Paglalatag.
Ang subseksyong may pamagat na "Patakaran sa Pagpapaunlad ng Evergreen-East Hills (1976, binago noong
2008)," na napapaloob sa subseksyong “Kasaysayan ng Pagpaplano sa San José–Mga Ispesipikong Plano at mga
Plano ng Lugar” ng seksyong “Konteksto at mga Pangunahing Isyu ng Pagsasaalang-alang para sa San José sa
2040” ng Kabanata 1 ng Pangkalahatang Plano ng Pagsasaalang-alang para sa San José sa 2040, ay
inaamyendahan gaya ng sumusunod:
Patakaran sa Pagpapaunlad ng Evergreen-East Hills (1976, binago noong 2008 at 2018)
Ang Patakaran sa Pagpapaunlad ng Evergreen (EDP) ay unang pinagtibay noong 1976 upang matugunan
ang mga isyu ng proteksyon sa baha at limitadong kapasidad ng trapiko sa lugar ng Evergreen sa timog ng
Story Road at silangan ng Haywey 101 ng US. Noong 1991 at 1995, binago ang EDP upang tukuyin ang
mga ispesipikong pagpapahusay sa transportasyon at pagkontrol sa baha na kinakailangan para sa
pagpapatupad sa Ispesipikong Plano ng Evergreen at mas malawak na lugar ng patakaran, ayon sa
pagkakabanggit. Nagsagawa rin ng mga pagbabago noong 2008 upang magbigay ng bagong balangkas
upang pahintulutan ang limitadong dami ng higit pang kapasidad sa pagpapaunlad. Pinalitan ang pangalan
ng nagresultang patakaran at ginawang Patakaran sa Pagpapaunlad ng Evergreen-East Hills (EEHDP).
Pagkatapos nito ay binago ang EEHDP ng Inisyatibo para sa mga Tahanan ng Nakatatanda ng Evergreen
upang linawin kung paano iaaplay ang EEHDP sa mga proyektong alinsunod sa Paglalatag ng Pabahay sa
Nakatatanda sa lugar ng EEHDP at linawin ang paggamit ng kasalukuyang kapasidad sa pagpapaunlad sa
mga ari-ariang sakop ng EEHDP.
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Ang sumusunod na bagong subseksyong may pamagat na “Ispesipikong Plano para sa mga Tahanan ng Nakatatanda
ng Evergreen (2018)” ay idaragdag sa dulo ng subseksyong “Kasaysayan ng Pagpaplano sa San José–Mga
Ispesipikong Plano at mga Plano ng Lugar” ng seksyong “Konteksto at mga Pangunahing Isyu ng Pagsasaalangalang para sa San José sa 2040” ng Kabanata 1 ng Pangkalahatang Plano ng Pagsasaalang-alang para sa San José
sa 2040 gaya ng sumusunod:
Ispesipikong Plano para sa mga Tahanan ng Nakatatanda ng Evergreen (2018)
Pinagtibay ng Inisyatibo para sa mga Tahanan ng Nakatatanda ng Evergreen, bukod sa iba pang mga bagay, ang
Ispesipikong Plano para sa mga Tahanan ng Nakatatanda ng Evergreen para sa humigit-kumulang 200 akre na
bahagi ng Pang-industriyang Lugar ng Evergreen Campus. Ipinatutupad ng Ispesipikong Plano ang Paglalatag
ng Pabahay sa Nakatatanda sa lugar. Pinahihintulutan ng Ispesipikong Plano ang hanggang 910 yunit ng tirahan
at mga nauugnay na amenidad para sa libangan at bukas na espasyo sa isang komunidad ng nakatatanda.
Iniaatas ng Ispesipikong Plano na gawing mga abot-kayang yunit sa lugar para sa mga nakatatanda ang 20
porsiyento ng mga yunit at tinutukoy nito ang pagbibigay ng priyoridad sa mga beterano para sa mga yunit na
ito sa sukdulang pinahihintulutan 3ng naaangkop na batas. Ang Ispesipikong Plano ay nagsasama ng mga
alituntunin sa disenyo at pagpapaganda ng lupa at mga tampok ng disenyong pangkapaligiran.
Ang subseksyong may pamagat na “Mga Inaasahan sa Pagpapayabong ng mga Trabaho at Pabahay,” na napapaloob
sa subseksyong “Mga Pangunahing Isyu ng Pagsasaalang-alang para sa San José sa 2040” ng seksyong “Konteksto
at mga Pangunahing Isyu ng Pagsasaalang-alang para sa San José sa 2040” ng Kabanata 1 ng Pangkalahatang Plano
ng Pagsasaalang-alang para sa San José sa 2040, ay inaamyendahan gaya ng sumusunod:
Mga Inaasahan sa Pagpapayabong ng mga Trabaho at Pabahay
Gumamit ng tatlong hanay ng mga inaasahan sa pagpapayabong ang Puwersang Tagakilos ng Pagsasaalangalang para sa San José sa 2040 upang tumulong na planuhin ang pagyabong sa hinaharap ng Lunsod. Ang
dalawa sa mga ito, ang Mga Inaasahan sa 2007 at Mga Inaasahan sa 2009, ay inihanda ng Kapisanan ng mga
Pamahalaan sa Bay Area (ABAG), ang ahensyang responsable sa pagbuo ng mga inaasahan sa pagpapayabong
ng trabaho at paglaki ng populasyon. Dahil pinagtibay ang Mga Inaasahan sa 2009 noong Marso 2009,
isinagawa ang karamihan sa talakayan ng Puwersang Tagakilos bago pa ito naihanda, ngunit ipinakita ito sa
Puwersang Tagakilos at nagkaroon ito ng papel sa kanilang pinal na rekomendasyon. Sa Mga Inaasahan sa
2007 at Mga Inaasahan sa 2009, tinataya ng ABAG ang kabuuang dami ng pagpapayabong ng trabaho at
pabahay sa Bay Area hanggang sa taong 2035 at nagtalaga ang mga ito ng bahagi ng bawat isa sa Lunsod ng
San José. Upang dagdagan ang mga inaasahang ibinigay ng ABAG, nakipagkontrata ang Lunsod sa isang
pribadong kasangguni, ang Sentro para sa Patuloy na Pag-aaral sa Ekonomiya ng California (CCSCE), upang
maghanda ng katulad na pagtataya sa pagpapayabong ng trabaho at pabahay sa San José hanggang sa taong
2040. Ang mga inaasahang ito ay ibinigay sa Puwersang Tagakilos at ginamit bilang punto ng pagsisimula para
sa mga talakayan sa kung paano dapat yumabong ang San José.
Ang mga inaasahan ng ABAG ay mga pangmatagalang pagtataya na ginamit para sa pagpaplano at pagbuo ng
patakaran at hindi bahagi ng iniaatas ng Panrehiyong Paglalaan para sa mga Pangangailangan sa Pabahay
(RHNA) para sa Elemento ng Pabahay ng Lunsod. Tinutukoy ang iniaatas ng RHNA sa ilalim ng isang hiwalay
na prosesong nakasaad sa batas ng Elemento ng Pabahay ng California na nagtuturing sa pangkalahatang plano
ng isang lunsod bilang isang salik sa pagtukoy sa kung paano tutugunan ang mga magiging pangangailangan sa
panrehiyong pagpapayabong ng pabahay sa hinaharap. Patuloy na nagpapanatili ang San José ng sapat na
kapasidad sa pabahay upang matugunan ang iniaatas ng RHNA rito gaya ng pana-panahong natutukoy sa
pamamagitan ng ABAG. Ang susunod na siklo ng RHNA ay inaasahang magsisimula sa 2014 at sasalamin sa
resulta ng proseso ng Pagsasaalang-alang.
Sa konteksto ng proseso ng Pagsasaalang-alang para sa San José sa 2040, mahalagang maunawaan na ginagamit
ang mga inaasahan para sa dalawang layunin. Una, ginagamit ang mga ito bilang kagamitan sa pagpaplano
upang antabayanan ang posibleng paglaki ng populasyon at pagdami ng trabaho, matukoy ang magreresultang
pangangailangan sa paggamit ng lupa, at pangasiwaan ang pagpaplano ng sapat na suplay para sa paggamit ng
lupa upang matugunan ang pangangailangang iyon. Pangalawa, maaaring gamitin ang mga ito upang isulong
ang mga layunin ng patakaran. Dapat tandaan na sinasadyang sinusubukan ng Mga Inaasahan sa 2009 ng
ABAG na tayahin ang pagpapayabong sa paraang makakamit ang ilang layunin sa pagganap na nakabase sa
patakaran. Lubha ring pinalaki sa Mga Inaasahan sa 2009 ang bahagi ng pagdami ng trabaho sa Bay Area na
inilaan sa San José, na nagpapataas sa tinatayang kabuuang dami ng trabaho sa San José sa 708,980 para sa
taong 2035 mula sa bilang na 607,400. Tinataya sa Mga Inaasahan sa 2009 ng ABAG para sa San José ang
kabuuang populasyon na 1,440,100 tao, kabilang ang 702,473 kabuuang nagtatrabahong residente (na
nagreresulta sa pangangailangan para sa 468,318 kabuuang yunit ng tirahan).
Bagama't ang mga inaasahan ng CCSCE para sa paglaki ng populasyon (pangangailangan para sa 487,000
yunit ng tirahan sa 2040) ay katulad ng mga inihanda ng ABAG, hindi maganda ang nakikinita ng CCSCE
kumpara sa nakikinita ng ABAG hinggil sa pagdami ng trabaho sa Bay Area. Inilaan ng CCSCE sa San
José ang porsiyento ng pagdami ng trabaho sa Bay Area na ginamit din ng ABAG sa Mga Inaasahan sa
2007, na nagresulta sa inaasahang kabuuang dami ng kapasidad sa trabaho sa San José na 570,000 trabaho,
na lubhang mas mababa sa tinataya ng ABAG dahil sa mas mababang kabuuan para sa Bay Area.

6

Dahil lubhang binago sa Mga Inaasahan sa 2009 ng ABAG ang porsiyento ng pagdami ng trabaho sa Bay Area
na inilaan sa San José, gumamit ang proseso ng Pagsasaalang-alang ng nirebisang bersyon ng mga inaasahan sa
pagdami ng trabaho ng CCSCE upang maipakita ang mas mataas na paglalaang ito. Bilang resulta, dahil sa
binagong mga inaasahan ng CCSCE, tumaas ang inaasahang pagdami ng trabaho sa San José nang 107,200
trabaho at naging 677,200 kabuuang trabaho sa 2040. Bagama't ang pagbuo ng inaasahang pagdami ng trabaho
at pabahay sa orihinal na mga inaasahan ng CCSCE ay magreresulta sa inaasahang proporsyon ng Mga
Trabaho/Nagtatrabahong Residente na 0.8 at hindi gagawa ng pangangailangang higit sa kapasidad sa trabaho
ng Pangkalahatang Plano ng San José sa 2020, ang pagbuong batay sa mga nirebisang inaasahan ng CCSCE na
ito ay magreresulta sa proporsyon na 0.9 at mangangailangan ng kapasidad para sa humigit-kumulang 50,000
pang trabaho. Ang pagbuong naaayon sa mas positibong Mga Inaasahan sa 2009 ng ABAG ay magreresulta sa
pangangailangan para sa 35,000 pang trabaho at proporsyon ng Mga Trabaho/Nagtatrabahong Residente na 1.0
sa San José.
Ang naging konklusyon ng Puwersang Tagakilos ng Pagsasaalang-alang ay bagama't maaaring kapakipakinabang ang mga inaasahan bilang paraan ng pag-unawa sa posible o malamang na pangangailangan sa
kapasidad sa pagpapayabong ng trabaho at pabahay, hindi kinakailangang tukuyin batay sa mga ito ang aktwal
na kapasidad ng Pangkalahatang Plano. Sa halip, dapat gamitin ang kapasidad ng Pangkalahatang Plano upang
ipahayag ang bisyon at mga layunin ng San José para sa hinaharap nito. Dahil gumagamit ang ABAG ng
kapasidad ng lokal na hurisdiksiyon ng Pangkalahatang Plano bilang isang mungkahi sa pamamaraan nito para
sa pagtatalaga ng pagdami ng trabaho at paglaki ng populasyon, maiimpluwensyahan ng Pangkalahatang Plano
ang mga inaasahan ng ABAG at bilang resulta ay potensyal nitong maiimpluwensyahan ang mga pasiya sa
patakaran na gagawin ng iba pang mga grupo kabilang ang mga Pederal na ahensya, ahensya ng Estado,
at ahensya ng rehiyon.
Gayundin, nagpakita sa at nagtalakay ang Puwersang Tagakilos ng Pagsasaalang-alang ng mas detalyadong
mga inaasahan para sa bubuo sa hinaharap sa paglaki ng populasyon ng San José hanggang sa taong 2040.
Kaugnay ng pangangailangan sa hinaharap para sa iba't ibang uri ng pabahay, lalong interesante na sa taong
2030, ang grupo ng edad na 35 taong gulang hanggang 55 taong gulang ay makakaranas ng halos walang
paglaki ng populasyon habang magkakaroon ng kapansin-pansing paglaki ng populasyon sa grupo ng edad na
20 taong gulang hanggang 35 taong gulang at grupong mahigit 55 taong gulang. Bagama't sumasalamin ito,
higit sa lahat, sa pambansang galaw, ipinapakita nito kung paano gagawa ang henerasyong “Ipinanganak
Pagkatapos ng Giyera” at ang henerasyon ng mga anak ng mga taong ipinanganak pagkatapos ng giyera ng
malalaking populasyon na maaaring may kagustuhan o pangangailangan para sa mga uri ng pabahay na bukod
pa sa anyong nakahiwalay na para sa isang pamilya na pinakalaganap sa San José. Kinilala sa talakayan ng
Puwersang Tagakilos ng Pagsasaalang-alang ang mga implikasyon sa magiging pangangailangan sa pabahay sa
hinaharap at isinaalang-alang din nito kung paano maaaring makaapekto ang mga naturang pagbabago ng
demograpiko sa pagdami ng trabaho sa Lunsod, partikular na sa pagtugon sa kung paano pa lalong magiging
kaaya-aya ang San José para sa mga manggagawa sa industriyang inobatibo at nakabase sa kaalaman.
Noong 2016, kaugnay ng pagsusuri sa Apat na Taong Pangkalahatang Plano, sinuri ng Lunsod ang pagdami ng
trabaho at mga galaw sa merkado sa San José upang matukoy ang mga lugar kung saan pinakamalamang na
dumami ang trabaho sa loob ng susunod na dekada. Ang Hilagang San José ay naaangkop para sa advanced na
pagmamanupaktura at makabagong teknolohiya/R&D; ang Timog San José (kanluran ng Haywey 101) ay may
mas mainam na puwesto na kaaya-aya para sa mga bagong malakihang pagpapaunlad at bodega; ang Silangang
San José naman (silangan ng Haywey 101) ay may limitadong pang-industriyang merkado at merkado para sa
R&D. May mga tinukoy na oportunidad para sa pagpapaunlad sa Kanlurang San José at Gitnang San José. Sa
mga nakapaligid na lugar, kabilang ang Hilagang Coyote Valley at Pang-industriyang Parke ng Evergreen,
nananatiling walang katiyakan ang tiyempo at uri ng gagawing pagpapaunlad dahil sa mga limitasyon sa
imprastraktura at lugar at kawalan ng interes ng mga gumagamit ng mga pribadong komersyo.
Ang subseksyong may pamagat na “Pangangailangan sa Pabahay at Nagbabagong Demograpiko,” na napapaloob sa
subseksyong “Mga Pangunahing Isyu ng Pagsasaalang-alang para sa San José sa 2040” ng seksyong “Konteksto at
mga Pangunahing Isyu ng Pagsasaalang-alang para sa San José sa 2040” ng Kabanata 1 ng Pangkalahatang Plano
ng Pagsasaalang-alang para sa San José sa 2040, ay inaamyendahan gaya ng sumusunod:
Pangangailangan sa Pabahay at Nagbabagong Demograpiko
Ang Lunsod ng San José ay nagpapanatili ng paninindigan sa pagtugon sa mga panrehiyong obligasyon sa
pabahay sa pamamagitan ng pagbibigay ng kapasidad upang suportahan ang paggawa ng sapat na suplay ng
de-kalidad at abot-kayang pabahay. Ang Lunsod ng San José ay naninindigan ding gawin ang pinakamataas
na kalidad ng buhay para sa mga kasalukuyan at magiging residente nito sa hinaharap sa pamamagitan ng
pangangasiwa sa paggawa ng mga de-kalidad na tahanan na magagamit ng lahat ng demograpiko. Sa
paghahanda ng San José para sa lubhang paglaki ng populasyon sa susunod na 30 taon, umabot ito sa punto sa
kasaysayan nito kung saan hindi na posible o hindi na mainam tugunan ang pangangailangan sa bagong
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pabahay sa pamamagitan ng pagpapalawak sa labas sa mga lugar na exurban o pagtatayo sa pagitan ng mga buo
nang istruktura para sa mas mababang pagkasiksik sa loob ng mga limitasyon ng Lunsod. Ang alinmang uri ng
pagpapaunlad ay magkakaroon ng malalaking negatibong epekto sa kapaligiran at pananalapi ng Lunsod na
magpapababa sa kalidad ng buhay bilang resulta ng mga nabawasang antas ng serbisyong munisipal at
sumamang likas na kapaligiran. Bukod pa rito, ang mga inaasahan sa demograpiko kasama ang mga
nagbabagong kagustuhan at pinahahalagahan sa kultura ay tumuturo sa lumalaking pangangailangan para sa
mga kapaligirang pantirahan sa lunsod na para sa mas mataas na pagkasiksik at magagamit sa maraming paraan,
katulad ng mga makikita sa iba pang pangunahing lunsod. Sa paglaki ng Lunsod hanggang sa taong 2040, ang
mga pangkat ng populasyon nito na pinakalalaki ay ang mga nakatatanda na 65+ taong gulang dahil sa
henerasyong boomer at pangalawang henerasyong boomer, at ang grupo ng edad na 20-34 na taong gulang na
binubuo ng edukado at madalas lumipat na lakas-paggawa na naaakit sa mga de-kalidad na lugar. May
napakataas na pagpapahalaga ang parehong grupo sa kadaliang pumunta sa masisiglang lugar ng lunsod na
nagbibigay ng mga trabaho, serbisyo, pamilihan, at amenidad na isang mahalagang salik sa pagpili nila ng lugar
na titirhan. Ang pagtuon ng pagpapayabong ng bagong pabahay sa mga naturang kapaligirang panlunsod ay
magbibigay ng malalaking benepisyo sa kapaligiran at lipunan sa pamamagitan ng pagsusulong sa paggamit ng
pampublikong transportasyon, pagbibigay ng mga oportunidad upang mas marami ang makapagbisikleta at
makapaglakad, at pagpapayaman ng masiglang kapaligirang may iba't ibang tao, gamit, at lugar. Bukod pa sa
pabahay sa lunsod, isang kumprehensibong diskarte sa pabahay sa nakatatanda ang pagsasama ng mga
tradisyonal na opsyon sa mababa o katamtamang pagkasiksik sa suburban, lalo na kapag bagong gawa sa mga
komunidad ng nakatatanda na may magandang plano na may iba't ibang amenidad na para sa nakatatanda, gaya
ng mga bukas na espasyo, lakaran, at sentro ng libangan. Partikular na hindi nabibigyan ng sapat na serbisyo
ang mga nakatatanda sa ilang bahagi ng County ng Santa Clara, kabilang ang Silangang San José, at Downtown
San José. Dahil dito, maaaring magbigay ng karagdagang pabahay sa nakatatanda, na idinisenyo upang
magbigay ng mga amenidad na partikular na mahalaga sa mga mas matatandang grupo ng edad, kabilang ang
mga beterano, sa pamamagitan ng pagpapatibay at pagsasakatuparan sa isang Paglalatag ng Pabahay sa
Nakatatanda, ayon sa nakasaad sa Inisyatibo para sa mga Tahanan ng Nakatatanda ng Evergreen.
Ang subseksyong may pamagat na “Mga Trabaho/Nagtatrabahong Residente (“Balanse ng mga Trabaho at
Pabahay”),” na napapaloob sa subseksyong “Mga Pangunahing Isyu ng Pagsasaalang-alang para sa San José sa
2040” ng seksyong “Konteksto at mga Pangunahing Isyu ng Pagsasaalang-alang para sa San José sa 2040” ng
Kabanata 1 ng Pangkalahatang Plano ng Pagsasaalang-alang para sa San José sa 2040, ay inaamyendahan gaya
ng sumusunod:
Mga Trabaho / Nagtatrabahong Residente (“Balanse ng mga Trabaho at Pabahay”)
Ang mga implikasyon ng kasalukuyang mababang proporsyon ng “Mga Trabaho sa bawat Nagtatrabahong
Residente” (J/ER) ng Lunsod ay isang nangingibabaw na paksa ng talakayan sa buong proseso ng
Pagsasaalang-alang. Dahil sa nalalamang pangangailangan sa mga serbisyo ng Lunsod na gawa ng
pagpapayabong ng pabahay, sa kita sa buwis na nauugnay sa mga gamit sa pagtatrabaho at sa katibayang
nagmumungkahi ng malapit na kaugnayan sa pagitan ng balanse ng mga trabaho at pabahay ng lunsod at ng
kalagayan ng pananalapi nito, masidhing itinaguyod ng Puwersang Tagakilos na isulong sa pagbabago sa
Pangkalahatang Plano ang proporsyon ng Mga Trabaho sa bawat Nagtatrabahong Residente na 1.0 pataas
(katumbas ng isang trabaho sa San José para sa bawat nagtatrabahong residente ng San José) bilang paraan ng
pagtulong sa pagtugon sa ilan sa mga kasalukuyang kakulangan sa pananalapi ng Lunsod. Ang argumento sa
pagitan ng Puwersang Tagakilos ay may dalawang temang sinundan, kung saan itinataguyod ng ilan ang isang
Pangkalahatang Plano na may kapasidad sa pagpapayabong ng trabaho at pabahay na kung maisasakatuparan ay
magreresulta sa lubhang mas maraming trabaho kumpara sa mga nagtatrabahong residente (hal., proporsyon ng
Mga Trabaho / Nagtatrabahong Residente na mas malaki sa 1.0) at itinataguyod ng iba pa ang isang
Pangkalahatang Plano na may kapasidad sa pagpapayabong ng trabaho at pabahay na magreresulta sa
pangkalahatang balanse (hal., proporsyon ng Mga Trabaho/Nagtatrabahong Residente na katumbas ng 1.0).
Bagama't nagkaroon ang Lunsod ng proporsyon ng J/ER na 0.8 noong 2011, ang dating Pangkalahatang Plano
ng San José sa 2020 ay may kapasidad na katumbas ng 1.1 na Mga Trabaho / Nagtatrabahong Residente dahil
sa mga ginawa ng Konseho upang magdagdag ng kapasidad sa Hilagang San José at Downtown noong 2005.
Noong pinagtibay ito, ang kapasidad lang ng Pangkalahatang Plano ng San José sa 2020 ay katumbas ng 0.8,
dahil hindi itinuturing noon na makakamit ang proporsyon na 1.0; sa mga dating Pangkalahatang Plano (Sakop
ng Plano sa 2000 at Pangkalahatang Plano sa 1975), itinakda ang 1.0 bilang layunin.
Ang paglalayong makakamit ng proporsyon ng Mga Trabaho / Nagtatrabahong Residente na mas malaki sa 1.0
ay para sa pagkakakamit ng dalawang mahalagang layunin. Una, sa ilalim ng kasalukuyang istruktura sa
pagbubuwis ng California, ang pagsasakatuparan ng mas mataas na proporsyon ng mga trabaho (at pagtitingi)
sa bawat residente ay lubhang makakabuti sa kalagayan ng pananalapi ng Lunsod, na kinakailangan na ngayon.
Ang mga lunsod sa County ng Santa Clara na may mataas na proporsyon ng Mga Trabaho/Nagtatrabahong
Residente ay karaniwang may mas malaking kita na ginagamit para sa pagbibigay ng mga serbisyo ng lunsod.
Ayon sa mga miyembro ng Puwersang Tagakilos, ang San José ang sumasalo sa hindi proporsyon na dami ng
inaasahang pagpapayabong ng pabahay ng County at naniniwala silang dapat iyong baligtarin ng San José.
Ang pangalawang layunin ay ang transpormasyon ng San José mula sa isang suburban na “tinutulugang”
komunidad patungo sa isang sentro ng trabaho para sa Bay Area na may mga kapitbahayang matitirhan. Ayon
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na rin sa kasaysayan, nagiging tanyag at maimpluwensya ang malalaking lunsod kadalasan dahil sa papel ng
mga ito sa lokal na ekonomiya. Sa mga nakalipas na taon, itinuturing na natatangi ang San José sa malalaking
lunsod dahil mas maraming manggagawa ang umaalis dito kaysa pumupunta araw-araw. (Batay sa data ng
Census noong 2000, sa 29 na lunsod sa U.S. na may populasyon ng residente na 500,000 pataas, pinakahuli ang
San José ayon sa proporsyon ng J/ER at ito lang ang may mas kaunting trabaho kumpara sa mga nagtatrabahong
residente.) Sa pamamagitan ng pagpaplano para sa mas maraming trabaho at mas maliit na kapasidad sa
pagpapayabong ng pabahay, ang pagbabago sa Pangkalahatang Plano ng Pagsasaalang-alang para sa
San José sa 2040 ay isang napakahalagang oportunidad upang mapatunayan ng San José na isang itong lunsod
at makapagplano ito para sa hindi pagkaubos ng pananalapi at lubhang mas malaking papel sa ekonomiya ng
rehiyon.
Ang nakaplanong imprastraktura ng panrehiyong pampublikong transportasyon ay sumusuporta sa dahilan sa
pagsasaalang-alang ng “mataas” na proporsyon ng Mga Trabaho / Nagtatrabahong Residente at maaari itong
asahan sa yugto ng panahon ng Pangkalahatang Plano. Sa pagkakaroon ng bagong “panlunsod” na paliparan,
BART, at High Speed Rail, magkakaroon ang San José ng imprastraktura ng transportasyon na magiging
dahilan upang maging mas mainam na lokasyon ito para sa mga trabaho at magbibigay-daan sa San José na
madaling “mag-angkat” ng mga manggagawa. Kapag mas itinuon ang mga trabaho sa rehiyon sa San José,
masusuportahan ang kasalukuyang pamumuhunan ng rehiyon sa pampublikong transportasyon at iba pang
imprastraktura ng transportasyon, na malamang na idinisenyo nang inaasahan na magiging sentro ng trabaho sa
rehiyon ang San José.
Maaaring pagplanuhan ang mataas na proporsyon ng Mga Trabaho/Nagtatrabahong Residente sa pamamagitan
ng pagpapataas sa kapasidad sa pagpapayabong ng trabaho ng Pangkalahatang Plano o sa pamamagitan ng
pagbabawas sa kapasidad sa pagpapayabong ng sambahayan. Ayon sa argumento ng mga tagapagtaguyod ng
pagbibigay ng sapat na kapasidad para sa inaasahang pagpapayabong ng pabahay, kinakailangan ng sapat at
abot-kayang kapasidad sa pabahay upang masuportahan ang pagdami ng trabaho, ang patuloy na paglaki ng
populasyon ng Lunsod at ang ekonomiya ng rehiyon. Upang makamit ang balanse ng mga trabaho at pabahay sa
mga sitwasyong nagbibigay ng malaking kapasidad sa pabahay, kinakailangan ng napakaraming trabaho, na
lubhang mas marami sa pangangailangang inaasahan ng mga demograpo, na dahilan upang magkaroon ng
alalahanin na maaaring hindi posibleng magkaroon ng ganitong dami ng trabaho. Mayroon ding malaking
panganib na maaaring matuloy ang pagtatayo ng pabahay ayon sa magagamit na kapasidad habang hindi na
naisasakatuparan ang pagpaparami ng trabaho, na magreresulta sa lubhang mas mababang proporsyon ng J/ER.
Inaasahang mareremedyuhan ang alalahaning ito sa pamamagitan ng pagsasama ng planong ayon sa yugto sa
Pangkalahatang Plano na may mga magpapaumpisa na nag-uugnay sa pagkakaroon ng kapasidad sa pabahay sa
pagpaparami ng trabaho. Kabaligtaran nito, sa mga sitwasyong makakakamit ng mataas na proporsyon ng J/ER
sa pamamagitan ng pagbabawas sa kapasidad sa pabahay, maaaring hindi direktang mapigilan ang pagdami ng
trabaho dahil sa kakulangan ng abot-kayang pabahay ng ninanais ng mga employer para sa kanilang mga
empleyado.
Itinaguyod ng ilang miyembro ng Puwersang Tagakilos ang pagpaplano para sa proporsyon ng Mga
Trabaho / Nagtatrabahong Residente na 1.0 na may layuning bawasan ang mga potensyal na epekto sa
kapaligiran. Sa pamamagitan ng pagsusulong ng mas balanseng komunidad kung saan may mga oportunidad
ang mga tao na manirahan at magtrabaho sa parehong lunsod, ang ideya ay mababawasan ang mga potensyal na
epekto sa trapiko, kumpara sa hindi balanseng sitwasyon, at may potensyal na makaramdam ng mas malalim na
koneksyon ang mga residente sa kanilang komunidad.
Regular na tinalakay ng Puwersang Tagakilos kung makakamit ba ang mga kapasidad sa pabahay at trabaho na
iminumungkahi sa iba't ibang sitwasyon ng pagyabong, nang nagtatanong tungkol sa mga kamakailang galaw sa
pagbuo ng mga trabaho at pagtatayo ng pabahay para sa paghahambing. Tinalakay rin ng mga miyembro ng
Puwersang Tagakilos kung makakamit ba ang pagdami ng trabaho nang walang katumbas na pagtatayo ng
pabahay. Sinuportahan ng Puwersang Tagakilos ang isang bisyon ng San José bilang premyadong lunsod na
may hindi nauubos na pananalapi, at nagkasundo sila na dapat subukan ng San José na pataasin ang proporsyon
ng J/ER nito sa kahit 1.0 lang, na sa huli ay naglalayon ng proporsyon ng J/ER na 1.3 upang makatulong na
makamit ang bisyong iyon.
Sa proseso ng Pangunahing Pagsusuri noong 2015, inatasan ng Konseho ng Lunsod ang Puwersang Tagakilos
na magtakda ng mas madaling makamit na proporsyon ng J/ER. Bilang bahagi ng proseso ng Pangunahing
Pagsusuri na ito, nagrekomenda ang Puwersang Tagakilos ng proporsyon ng J/ER na 1.1 na mga trabaho sa
bawat nagtatrabahong residente upang makapagtakda ng mas madaling makamit na layunin sa mga trabaho
habang pinananatili rin ang prinsipyo ng Pangkalahatang Plano na nagbibigay-priyoridad sa mga trabaho, na
bumago sa layunin ng Pangkalahatang Plano sa proporsyon ng J/ER, na naging 1.1/1 mula 1.3/1.
Ang Inisyatibo para sa mga Tahanan ng Nakatatanda ng Evergreen ay nagdagdag ng higit pang mga layunin
at patakaran sa Pangkalahatang Plano hinggil sa kahalagahan ng pagpapatayo ng pabahay upang matugunan
ang mga pangangailangan ng mga nakatatanda at beterano. Dapat tandaan na maraming nakatatanda ang
walang trabaho; napag-aralan at naiulat na na wala pang 25 porsiyento ng mga nakatatanda sa County ng
Santa Clara ang may trabaho noong 2010, at na halos kalahati ng mga beteranong nakatira sa County ang
may edad na 65 pataas. Dahil sa mabababang antas ng pagtatrabaho sa mga nakatatanda, ang pagdaragdag
ng pabahay para sa mga nakatatanda nang hindi nagdaragdag ng mga trabaho ay naaayon sa patakaran ng
Pangkalahatang Plano na magpanatili ng proporsyon ng J/ER na 1.1/1.
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Ang subseksyong may pamagat na “Mga Pang-industriyang Ari-arian ng Evergreen Campus,” na napapaloob sa
subseksyong “Mga Pangunahing Isyu ng Pagsasaalang-alang para sa San José sa 2040” ng seksyong “Konteksto at
mga Pangunahing Isyu ng Pagsasaalang-alang para sa San José sa 2040” ng Kabanata 1 ng Pangkalahatang Plano
ng Pagsasaalang-alang para sa San José sa 2040, ay inaamyendahan gaya ng sumusunod:
Mga Pang-industriyang Ari-arian ng Evergreen Campus
Sa pagtatapos ng proseso ng Diskarte para sa Bisyon ng Evergreen-East Hills nito, nagmungkahi ang Konseho
ng Lunsod ng pagsasaalang-alang sa mga pagbabago sa potensyal na paggamit ng lupa sa lugar ng Evergreen sa
pagbabago sa Pangkalahatang Plano ng Pagsasaalang-alang. Tinalakay ng Puwersang Tagakilos ng
Pagsasaalang-alang ang potensyal na transpormasyon ng Mga Pang-industriyang Ari-arian ng Evergreen
Campus sa residensyal na paggamit, gaya ng hiniling ng mga may-ari ng ari-arian. Napagpasyahan nito na dapat
panatilihin ng Pangkalahatang Plano ng Pagsasaalang-alang para sa San José sa 2040 ang mga ari-ariang ito
para sa paggamit sa pagtatrabaho, na nagpapanatili rin sa pagtatalaga ng Pangkalahatang Plano ng San José sa
2020 para sa lugar na ito. May malaking bahagi ng kasalukuyang kapasidad sa pagpapayabong ng trabaho ng
Lunsod ang nakaplano sa mga lupang para sa opisinang matataas at may katamtamang taas. Dahil sa
pangangailangang gamitin ang mga lupang para sa pagtatrabaho para sa nakaplanong dami ng pagpapayabong
ng trabaho at upang magbigay ng lupang magagamit, sa partikular, sa inaasahang pangangailangan para sa
pang-industriyang opisinang may mababang gusali at R&D, may matinding pangangailangan na panatilihin ang
kapasidad sa pagpapayabong ng trabaho na kasalukuyang nakaplano para sa lugar na ito. Kasabay nito, hindi
makakatulong ang pagdaragdag ng kapasidad sa pagpapayabong ng pabahay sa Mga Pang-industriyang Ariarian ng Campus sa pagkamit sa mga layunin ng Pangkalahatang Plano ng Pagsasaalang-alang dahil hindi
madaling makakapunta sa mga pasilidad ng pampublikong transportasyon mula sa lugar na ito, hindi ito
mainam para sa paggamit sa maraming paraan o mas nalalakaran na kumprehensibong pagpapaunlad, at hindi
ito posibleng lokasyon para sa mga pangkomersyong paggamit na sumusuporta sa bagong kapitbahayan.
Kaugnay nito, natukoy ang isang bahagi ng Pang-industriyang Lugar ng Evergreen Campus bilang naaangkop
na lokasyon na makakatulong na matugunan ang pangangailangan ng Lunsod para sa pabahay sa nakatatanda.
Sinasalamin sa mga layunin at patakaran ng Pangkalahatang Plano ng Pagsasaalang-alang para sa San José
sa 2040, ayon sa pagkakaamyenda ng Inisyatibo para sa mga Tahanan ng Nakatatanda ng Evergreen, ang
kahalagahan ng pagbibigay ng pabahay para sa mga nakatatanda at beterano. Dahil kinikilala nito ang
pangangailangan para sa pabahay sa nakatatanda at ang kakulangan ng pangangailangan para sa mga pangindustriyang paggamit sa mga nakapaligid na lugar gaya ng Evergreen, idinagdag ng Inisyatibo para sa mga
Tahanan ng Nakatatanda ng Evergreen ang Paglalatag ng Pabahay sa Nakatatanda sa Pangkalahatang Plano ng
Pagsasaalang-alang para sa San José sa 2040 at nagtalaga ito ng humigit-kumulang 200 akre na lugar sa
Evergreen bilang Paglalatag ng Pabahay sa Nakatatanda. Pinananatili sa Paglalatag ng Pabahay sa Nakatatanda
sa lugar na ito ang pangunahing pagtatalaga para sa Pang-industriyang Parke, ngunit pinahihintulutan din nito
ang pagtatayo ng pabahay sa nakatatanda na napapailalim sa Ispesipikong Plano para sa mga Tahanan ng
Nakatatanda ng Evergreen. Pinananatili rin ng Paglalatag ng Pabahay sa Nakatatanda ang kapasidad sa
pagtatrabaho ng lugar ng Ispesipikong Plano para sa paggamit sa Evergreen o sa iba pang lugar sa Lunsod.
B.

Mga Pag-amyenda sa Kabanata 2, na may pamagat na “Umuunlad na Komunidad.”

Ang Kabanata 2, na may pamagat na “Umuunlad na Komunidad,” ng Pangkalahatang Plano ng Pagsasaalang-alang para sa
San José sa 2040 ay inaamyendahan gaya ng sumusunod:
Ang Patakaran IE-1.1, na napapaloob sa subseksyong “Paggamit ng Lupa at Pagtatrabaho” ng seksyong “Iba-iba at
Inobatibong Ekonomiya” ng Kabanata 2 ng Pangkalahatang Plano ng Pagsasaalang-alang para sa San José sa
2040, ay inaamyendahan gaya ng sumusunod:
IE-1.1

Panatilihin ang kapasidad ng lupa para sa mga paggamit sa pagtatrabaho sa San José, pangalagaan
at pahusayin ang dami at kalidad ng lahat ng lupang eksklusibong itinalaga para sa pangindustriyang paggamit, lalo na ang mga maaaring italaga para sa paggamit na hindi para sa
pagtatrabaho, maliban kung pahihintulutan ng isang Paglalatag ng Pabahay sa Nakatatanda.

Ang Patakaran FS-4.2, na napapaloob sa subseksyong “Isulong ang Paggamit ng Lupa na Mainam para sa
Pananalapi” ng seksyong “Hindi Pagkaubos ng Pananalapi” ng Kabanata 2 ng Pangkalahatang Plano ng
Pagsasaalang-alang para sa San José sa 2040, ay inaamyendahan gaya ng sumusunod:
FS-4.2

Panatilihin, pahusayin, at paunlarin ang mga lupang para sa pagtatrabaho na nasa mga tinukoy
na pangunahing lugar para sa pagtatrabaho (Hilagang Coyote Valley, Berryessa International
Business Park, mga pang-industriyang lugar ng East Gish at Mabury, pang-industriyang lugar
ng Evergreen, Lugar ng Proyekto ng Muling Paggamit ng mga Buo nang Istruktura ng
Edenvale, at Lugar ng Proyekto ng Muling Paggamit ng mga Buo nang Istruktura ng Arkada ng
Monterey) para sa paggamit sa pagtatrabaho o, sa mga lugar na pinaunlad alinsunod sa isang
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Paglalatag ng Pabahay sa Nakatatanda, pabahay sa nakatatanda. Pangalagaan ang mga
kasalukuyang paggamit para sa pagtatrabaho sa mga lugar na ito mula sa mga potensyal na hindi
akmang paggamit na hindi para sa pagtatrabaho.
C.

Mga Pag-amyenda sa Kabanata 4, na may pamagat na “Kalidad ng Buhay.”

Ang Kabanata 4, na may pamagat na “Kalidad ng Buhay,” ng Pangkalahatang Plano ng Pagsasaalang-alang para sa
San José sa 2040 ay inaamyendahan gaya ng sumusunod:
Ang Patakaran CD-2.7, na napapaloob sa subseksyong “Pangkalahatang Disenyo ng Lunsod” ng seksyong “Disenyo
ng Komunidad” ng Kabanata 4 ng Pangkalahatang Plano ng Pagsasaalang-alang para sa San José sa 2040, ay
inaamyendahan gaya ng sumusunod:
CD-2.7

Idisenyo ang mga pribadong kalye upang magmukhang mga pampublikong kalye at magamit
katulad ng mga ito. Isama ang mga puno sa kalye at mga bangketa, at, maliban sa mga lugar na
pinaunlad alinsunod sa isang Paglalatag ng Pabahay sa Nakatatanda, ipagbawal ang mga
komunidad na may tarangkahan na naglilimita sa pagkakakone-konekta. Isulong ang seguridad sa
harap ng gusali sa halip na sa kalye.

Ang Patakaran CD-2.10, na napapaloob sa subseksyong “Pangkalahatang Disenyo ng Lunsod” ng seksyong
“Disenyo ng Komunidad” ng Kabanata 4 ng Pangkalahatang Plano ng Pagsasaalang-alang para sa San José sa
2040, ay inaamyendahan gaya ng sumusunod:
CD-2.10

Kilalanin na may mga lugar na may lupang may hangganan para sa pagpapaunlad at
sinusuportahan ng pagkasiksik ang kasiglahan ng pagtitingi at pagsakay sa pampublikong
transportasyon. Gumamit ng mga regulasyon sa paggamit ng lupa upang mag-atas ng siksik at
wala masyadong epektong pagpapaunlad na mahusay na gumagamit ng lupang nakaplano para sa
pagpapayabong, lalo na para sa pagtatayo ng tirahan na karaniwang pangmatagalan. Masidhing
huwag suportahan ang mga uri ng produkto ng tirahan na may maliit na lote at nakahiwalay na
pang-isang pamilya sa mga Lugar ng Pagpapayabong. Sa mga lugar na pinaunlad alinsunod sa
isang Paglalatag ng Pabahay sa Nakatatanda, maaaring naaangkop ang mga uri ng produkto ng
tirahan na may maliit na lote at nakahiwalay na pang-isang pamilya.

Ang Patakaran CD-3.4, na napapaloob sa subseksyong “Pangkalahatang Disenyo ng Lunsod” ng seksyong
“Disenyo ng Komunidad” ng Kabanata 4 ng Pangkalahatang Plano ng Pagsasaalang-alang para sa San José
sa 2040, ay inaamyendahan gaya ng sumusunod:
CD-3.4

Hikayatin ang mga koneksyong madaraanan ng mga naglalakad sa magkakatabing ari-arian at
mag-atas ng mga koneksyong para sa naglalakad at nagbibisikleta sa mga kalye at iba pang mga
pampublikong espasyo, na may partikular na pagtuon at priyoridad sa pagbibigay ng paraan para
sa madaling pagpunta sa mga pasilidad ng pampublikong transportasyon. Maliban sa mga lugar na
pinaunlad alinsunod sa isang Paglalatag ng Pabahay sa Nakatatanda, Mmagbigay ng mga
koneksyong madaraanan ng mga naglalakad at sasakyan sa loob at sa pagitan ng mga bago at dati
nang pagpapaunlad upang mahikayat ang paglalakad at mabawasan ang mga pagkaantalang dulot
ng mga paradahan at rampa sa bangketa.

Ang Patakaran CD-3.7, na napapaloob sa subseksyong “Pangkalahatang Disenyo ng Lunsod” ng seksyong
“Disenyo ng Komunidad” ng Kabanata 4 ng Pangkalahatang Plano ng Pagsasaalang-alang para sa San José
sa 2040, ay inaamyendahan gaya ng sumusunod:
CD-3.7

Hikayatin ang pagpapaunlad upang masulit ang mga koneksyong para sa mga naglalakad,
nagbibisikleta, at sasakyan sa mga katabing dati na at nakaplanong kapitbahayan at pasilidad
ng komunidad. Gumamit lang ng mga putol na daanan kapag walang mga dati na o magiging
opsyon sa hinaharap na mapagkokonekta, o kung makakatulong ang ganoong disenyo upang
mahadlangan ang pagpapaunlad na umabot sa mga lugar kung saan hindi ito nakaplano, o kung
naaangkop ito sa mga lugar na pinaunlad alinsunod sa isang Paglalatag ng Pabahay sa
Nakatatanda.

Ang sumusunod na mga bagong Layunin at Patakaran ay idinaragdag sa dulo ng seksyong “Pabahay” ng Kabanata 4
ng Pangkalahatang Plano ng Pagsasaalang-alang para sa San José sa 2040 gaya ng sumusunod:
Layunin H-5 Pabahay – Pabahay sa Nakatatanda
Dagdagan, pangalagaan, at pagandahin ang nakahandang pabahay ng San José upang matugunan ang mga
pangangailangan ng mga nakatatanda.
Mga Patakaran – Pabahay – Mga Nakatatanda
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H-5.1

Suportahan ang pagpapaunlad na nagbibigay ng mga opsyon sa pabahay sa nakatatanda upang
makahanap ang mga nakatatanda ng naaangkop na pabahay na uupahan o bibilhin.

H-5.2

Hikayatin ang pagtatayo ng iba't ibang uri ng pabahay para sa mga nakatatanda, kabilang ang
aktibo at independiyenteng pamumuhay, may tulong na pamumuhay, pangangalaga para sa may
problema sa alaala, at iba pang mga pasilidad para sa paninirahang may tuluyan at pangangalaga.

H-5.3

Hikayatin ang mga abot-kayang yunit at mga abot-kayang pasilidad ng pangangalaga na
nagpapabuti sa pagtanda sa komunidad.

H-5.4

Ang pabahay sa nakatatanda na itatayo sa isang Paglalatag ng Pabahay sa Nakatatanda ay hindi
bibilangin para sa kapasidad sa pagpapayabong para sa 120,000 bagong yunit ng tirahan na
napapaloob sa Pangkalahatang Plano ng Pagsasaalang-alang para sa San José sa 2040.

H-5.5

Ang mga ispesipikong plano na pinagtibay alinsunod sa isang Paglalatag ng Pabahay sa
Nakatatanda ay hindi nakatalaga bilang mga residensyal na Lugar ng Pagpapayabong sa
Pangkalahatang Plano ng Pagsasaalang-alang para sa San José sa 2040.

Pagkilos – Pabahay – Mga Nakatatanda
H-5.6

Tukuyin ang mga pamantayan at lokasyon sa Lunsod na naaangkop para sa mga pagpapatayo ng
pabahay sa nakatatanda, kabilang ang mga lokasyong naaangkop para sa Paglalatag ng Pabahay sa
Nakatatanda.

Layunin H-6 Pabahay – Pabahay para sa mga Beterano
Dagdagan, pangalagaan, at pagandahin ang nakahandang pabahay ng San José upang matugunan ang mga
pangangailangan ng mga beterano.
Mga Patakaran – Pabahay – Mga Beterano
H-6.1

Suportahan ang pagpapaunlad na nagbibigay ng mga opsyon sa pabahay upang makahanap ang
mga beterano ng naaangkop na pabahay na uupahan o bibilhin.

H-6.2

Hikayatin ang pagtatayo ng iba't ibang uri ng pabahay para sa mga beterano at kanilang mga
pamilya na makakatulong sa mga beterano at mga pamilya ng militar na muling magkaroon ng
koneksyon sa komunidad.

H-6.3

Hikayatin ang pagbibigay ng mga abot-kayang yunit para sa mga beterano.

Pagkilos – Pabahay – Mga Beterano
H-6.4
D.

Patuloy na makipagtulungan sa mga pederal na ahensya, ahensya ng estado, at lokal na ahensya at
mga di-nagtutubo upang alamin ang mga opsyon para sa pagbibigay ng pabahay sa mga beterano.

Mga Pag-amyenda sa Kabanata 5, na may pamagat na “Interkonektadong Lunsod.”

Ang Kabanata 5, na may pamagat na “Interkonektadong Lunsod,” ng Pangkalahatang Plano ng Pagsasaalang-alang para sa
San José sa 2040 ay inaamyendahan gaya ng sumusunod:
Ang panimula sa Kabanata 5 ng Pangkalahatang Plano ng Pagsasaalang-alang para sa San José sa 2040 ay
inaamyendahan gaya ng sumusunod:
Hindi mapaghihiwalay ang paggamit ng lupa at transportasyon, dahil ang mga parisan ng paggamit ng lupa ay
gumagawa ng mga ispesipikong pangangailangan sa pagbiyahe. Ang siksik at magagamit sa maraming paraan
na pagpapaunlad ay nakakabawas sa layo ng pagbiyahe, humihikayat sa mga aktibong paraan ng transportasyon
na nakakaambag sa malusog na komunidad, at nakakabawas sa mga emisyon ng greenhouse gas. Ang
pagkakatabi ng pinakatukoy na mga Lugar ng Pagpapayabong at mga pasilidad ng pampublikong
transportasyon ay nagpapakita rin sa malapit na kaugnayan ng paggamit ng lupa at transportasyon.
Gaya ng nakadetalye sa mga naunang kabanata ng Planong ito, sa agrikultura yumabong ang San José. Sa
pagyabong at pag-unlad ng Lunsod, inilaan ang malaking bahagi ng lupa nito sa mga residensyal na paggamit
ng nakahiwalay na yunit na pang-isang pamilya. May impluwensya ang kapaligiran nito sa mga parisan ng
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pagpapaunlad dito, kung saan karaniwang nangyayari ang panlalawigang pagpapaunlad sa at malapit sa mga
dalisdis ng burol sa silangan at timog ng San José at ang mas siksik na pagpapaunlad sa kapatagan ng Lambak.
Malaki rin ang naging epekto ng imprastraktura ng transportasyon ng Lunsod sa mga parisan ng pagpapaunlad.
Sa loob ng mahigit tatlong dekada, nagpatupad ang San José ng mahuhusay na patakaran sa pagpapayabong.
Ang mga patakarang ito ay nagbigay-daan sa pag-unlad ng ekonomiya, pagkakaroon ng buhay ng downtown,
pagprotekta sa mga kapitbahayan, pagtatayo ng pabahay, pagpreserba sa bukas na espasyo, pag-uugnay ng
paggamit ng lupa at transportasyon sa pagpaplano, at direktang pagpapayabong sa mga naaangkop na lugar.
Nakaranas ang San José ng pagdami ng trabaho at pabahay malapit sa mga arkada ng pampublikong
transportasyon, paggawa ng mga parke at mga serbisyo sa kapitbahayan, at mababang antas ng krimen para sa
isang pangunahing lunsod. Ang pagkakaroon ng matibay na pundasyon ng patakaran, maagap na pagpaplano at
suporta mula sa mga politiko ay nagresulta sa isang komunidad na may mataas na kalidad ng buhay.
Kaiba sa Pangkalahatang Plano ng San José sa 2020, na nagbibigay ng kakayahang umangkop para sa
pagpapaunlad ng tirahan sa buong Lunsod, itinutuon ng diskarte ng Pangkalahatang Plano ng Pagsasaalangalang para sa San José sa 2040 ang lahat ng pagpapayabong sa tinukoy na mga Lugar ng Pagpapayabong at
hinahadlangan nito ang malakihang pagpapaunlad ng tirahan sa iba pang mga lugar na hindi nilaanan ng
kapasidad sa bagong pagpapayabong o tinalagahan ng Paglalatag ng Pabahay sa Nakatatanda. Direktang
sinusuportahan ng diskarte sa pagpapayabong ng tirahan na ito ang mga Panlunsod na Village at ang mga
Pangunahing Diskarte ng Disenyo para sa Malusog na Komunidad.
Binibigyang-diin ng Diagram ng Ugnayan ng Transportasyon ang mga ruta ng transportasyon sa Lunsod at
tumutukoy ito ng mga opsyon sa paraan ng transportasyon at mga priyoridad sa iba't ibang ruta.
Nagtatapos ang kabanatang ito sa Diagram ng Paggamit ng Lupa/Transportasyon, na tumutukoy ng mga
lokasyon, uri, at pagkasiksik ng pagpapayabong sa pagtatrabaho, tirahan, at magagamit sa maraming paraan sa
buong Lunsod.
Ang subseksyong may pamagat na “Mga Pangkalahatang Pagtatalaga ng Paggamit ng Lupa,” na napapaloob sa
seksyong “Mga Konsepto ng Diagram ng Paggamit ng Lupa” ng Kabanata 5 ng Pangkalahatang Plano ng
Pagsasaalang-alang para sa San José sa 2040, ay inaamyendahan gaya ng sumusunod:
Mga Pangkalahatang Pagtatalaga ng Paggamit ng Lupa
Upang isalin ang lakas ng Bisyon, mga layunin, at mga patakaran ng Pangkalahatang Plano sa Diagram ng
Paggamit ng Lupa/Transportasyon, at upang isulong ang matagumpay na pagpapatupad sa Pangkalahatang
Plano ng Pagsasaalang-alang, ang Diagram ay may limitadong bilang ng mga hiwalay na pagtatalaga na
inaaplay sa mga lokasyon na malinaw na nagsasakatuparan sa mga layunin ng Pagsasaalang-alang. Ang mga
pagtatalaga sa Diagram ay partikular na mahalaga upang suportahan ang Diskarte sa mga Lugar ng
Pagpapayabong; upang mas mahusay na masuportahan ang pagpapaunlad ng mga Panlunsod na Village na
magagamit sa maraming paraan at may mataas na pagkasiksik; at upang limitahan ang pagpapayabong ng
tirahan sa labas ng mga tinukoy na Lugar ng Pagpapayabong.
Ayon sa pagkakaamyenda, Aang Pangkalahatang Plano ng Pagsasaalang-alang para sa San José sa 2040 ay
may 29 na30 pagtatalaga ng paggamit ng lupa, kabilang ang limaanim na pagtatalaga para sa paglalatag. Ang
mga pagtatalaga ng paggamit ng lupa na ito ay nagbibigay ng kakayahang umangkop at oportunidad para sa
pagpapaunlad ng mga paggamit para sa pagtatrabaho sa mga kumpigurasyong magagamit sa maraming paraan
at karaniwang kumpigurasyon. Karaniwan ding pinananatili o potensyal na binabawasan ng mga ito ang mas
mabababang bilang ng mga taong naninirahan sa labas ng mga Lugar ng Pagpapayabong. Ang ugnayan sa
pagitan ng 91 pagtatalaga ng paggamit ng lupa na kasama sa Pangkalahatang Plano ng San José sa 2020 at ng
29 na pagtatalaga ng paggamit ng lupa na kasama sa unang pinagtibay na Pangkalahatang Plano ng
Pagsasaalang-alang para sa San José sa 2040 ay nasa Apendise 4.
Ang mga Pagtatalaga ng Paggamit ng Lupa ng Pangkalahatang Plano ng Pagsasaalang-alang para sa San José
sa 2040 ay karaniwang inaaplay sa mga buong lugar at hindi sa mga indibiduwal na ari-arian o maliliit na
pangkat ng mga ari-arian. Ang isang mahalagang pagbubukod ay ang mga Kapitbahayan ng Unibersidad na
nakapaligid sa Unibersidad ng Estado sa San Jose. Ang malaking bahagi ng lugar ng Kapitbahayan ng
Unibersidad, nang naaayon sa Plano ng Pagpapahusay sa Kapitbahayan ng Inisyatibo para sa Matitibay na
Kapitbahayan ng mga Kapitbahayan ng Unibersidad, ay itinalaga bilang Residensyal na Kapitbahayan upang
ipreserba ang mga bahagi ng kapitbahayan na may mga tahanang pang-isang pamilya; gayunpaman, ang mga
ari-ariang nasa kapitbahayan na may mas luma at mataas na pagkasiksik na pagpapaunlad ng tirahan ay
itinalaga bilang Panlunsod na Residensyal upang pahintulutan at hikayatin ang muling paggamit ng mga buo
nang istruktura ng mga ari-ariang ito para sa bagong pagpapaunlad ng tirahan na may mataas na pagkasiksik at
akma sa nakapaligid na kapitbahayan at mga kalapit na tahanang pang-isang pamilya.
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Ang subseksyong may pamagat na “Pagsasama ng mga Ispesipikong Plano,” na napapaloob sa seksyong “Mga
Konsepto ng Diagram ng Paggamit ng Lupa” ng Kabanata 5 ng Pangkalahatang Plano ng Pagsasaalang-alang para
sa San José sa 2040, ay inaamyendahan gaya ng sumusunod:
Pagsasama ng mga Ispesipikong Plano
Ang Pangkalahatang Plano ng Pagsasaalang-alang para sa San José sa 2040 at Diagram ng Paggamit ng
Lupa / Transportasyon ay nagsasama ng anim sa siyam na Ispesipikong Plano o Nakaplanong Komunidad na
Tirahan na napapaloob sa Pangkalahatang Plano ng San Jose sa 2020. Sa mga ito, nagtalaga sa mga lugar ng
Ispesipikong Plano ng Midtown, Jackson-Taylor, at Istasyon ng Tamien ng mga karagdagang kapasidad sa
pagpapayabong ng trabaho at pabahay. Nagtalaga sa Lugar ng Ispesipikong Plano ng Alviso ng karagdagang
kapasidad sa pagpapayabong ng trabaho. Nagtalaga sa lugar ng Ispesipikong Plano ng Martha Gardens ng
karagdagang kapasidad sa pagpapayabong ng pabahay. Isinama ang Ispesipikong Plano ng Communications
Hill nang walang binabago sa kapasidad sa pagpapayabong. Binawi ang Ispesipikong Plano ng Rincon South
bilang Ispesipikong Plano at pinalitan ang Plano ng Paggamit ng Lupa ng Diagram ng Paggamit ng
Lupa/Transportasyon ng Pangkalahatang Plano; gayunpaman, ang mga layunin, alituntunin, at iba pang mga
bahagi ng Ispesipikong Plano ay pinanatili bilang Plano ng Panlunsod na Village upang maisakatuparan ang
mga iniaatas sa Pagpaplano ng Panlunsod na Village na nakalagay sa kabanata ng Pagsasakatuparan ng
Pangkalahatang Plano ng Pagsasaalang-alang. Ang Ispesipikong Plano para sa mga Tahanan ng Nakatatanda
ng Evergreen, na pinagtibay ng inisyatibo, ay idinagdag sa Pangkalahatang Plano ng Pagsasaalang-alang para
sa San José sa 2040. Ang mga lugar ng Lunsod na tinugunan dati sa pamamagitan ng Nakaplanong Komunidad
na Tirahan ng Berryessa, Ispesipikong Plano ng Evergreen at mga Ispesipikong Plano ng Silver Creek ay sapat
na napaunlad at may mga Distrito sa Pagsosona para sa Pagpapaunlad ayon sa Pangunahing Plano na
nagbibigay ng mga ispesipikong pamantayan sa pagpapaunlad at mga karagdagang alituntunin sa disenyo; hindi
na kinakailangang magpanatili ng mga Ispesipikong Plano para sa mga lugar na ito. Inaplay ang mga
pagtatalaga ng Diagram ng Paggamit ng Lupa/Transportasyon ng Pangkalahatang Plano ng Pagsasaalangalang sa mga lugar ng Ispesipikong Plano upang iayon sa antas na posible sa mga layunin at patakaran ng mga
ito at ito ang susundin sa halip na ang pinagtibay na mga Plano ng Paggamit ng Lupa ng mga Ispesipikong
Plano, maliban sa mga ispesipikong plano na pinagtibay alinsunod sa isang Paglalatag ng Pabahay sa
Nakatatanda; ngunit kinakailangan pa ring sumangguni sa mga Ispesipikong Plano upang higit na tukuyin ang
mga pinahihintulutang paggamit ng lupa roon.
Ang subseksyong may pamagat na “Hangganan ng Lugar ng Ispesipikong Plano,” na napapaloob sa seksyong “Mga
Espesyal na Pagtatalaga ng Paggamit ng Lupa at mga Paglalatag” ng Kabanata 5 ng Pangkalahatang Plano ng
Pagsasaalang-alang para sa San José sa 2040, ay inaamyendahan gaya ng sumusunod:
Hangganan ng Lugar ng Ispesipikong Plano
Ang Hangganan ng Lugar ng Ispesipikong Plano ay tumutukoy ng isang lugar sa San José kung para saan
nagpatibay ang Lunsod ng Ispesipikong Plano o Pangunahing Plano. Ang pinagtibay na mga Ispesipikong
Plano/Pangunahing Plano na isinama sa Pangkalahatang Plano ng Pagsasaalang-alang ay ang: Pangunahing
Plano ng Alviso, Ispesipikong Plano ng Communications Hills, Ispesipikong Plano ng Jackson-Taylor,
Ispesipikong Plano ng Midtown, Ispesipikong Plano ng Martha Gardens at, Ispesipikong Plano ng Lugar ng
Istasyon ng Tamien, at Ispesipikong Plano para sa mga Tahanan ng Nakatatanda ng Evergreen.
Pinangangasiwaan ng mga pagtatalaga ng Diagram ng Paggamit ng Lupa/Transportasyon para sa mga lugar na
ito ang mga paggamit ng lupa sa iisang paraan sa iba pang mga lugar sa Lunsod, habang nagbibigay ang
Ispesipikong Plano ng mga karagdagang patakaran sa paggamit ng lupa.
Dahil ang lahat ng makabuluhang pagpapayabong ng tirahan sa Plano ng Pagsasaalang-alang ay inaasahang
mangyari sa tinukoy na mga Lugar ng Pagpapayabong, (kasama ang mga kasalukuyang lugar ng Ispesipikong
Plano, lugar ng Panlunsod na Village, at iba pang lugar na may mga umiiral nang patakaran sa paggamit ng lupa
(hal., Downtown at Hilagang San José)), at mga lugar na itinalaga para sa Paglalatag ng Pabahay sa
Nakatatanda, walang mga bagong lugar ng Ispesipikong Plano ang inaasahan maliban sa mga limitadong lugar
kung saan nagpapatupad ng Paglalatag ng Pabahay sa Nakatatanda ang isang ispesipikong plano.
Ang pagpapaunlad sa mga tinukoy na lugar ng Ispesipikong Plano/Pangunahing Plano ay napapailalim sa lahat
ng iba pang naaangkop na mga patakaran ng Pangkalahatang Plano ng Pagsasaalang-alang. Ang
pagpapaunlad sa mga ispesipikong pagtatalaga ng paggamit ng lupa ay susunod sa mga karaniwang alituntunin
para sa mga pagtatalagang iyon maliban na lang kung may mga espesyal na kuwalipikasyon na nakabalangkas
sa dokumento ng Ispesipikong Plano/Pangunahing Plano.
Ang Plano ng Pagsasaalang-alang para sa San José sa 2040 ay nagpapanatili ng ilang Nakaplanong Komunidad
mula sa Pangkalahatang Plano ng San José sa 2020, gaya ng nakasaad sa itaas. Ang mga Ispesipikong Plano,
Nakaplanong Komunidad o Nakaplanong Komunidad na Tirahan na binabawi sa pagpapatibay ng Plano ng
Pagsasaalang-alang at isinasama rito ay may mga plano para sa mga lugar ng Berryessa, Evergreen, Rincon
South at Silver Creek. Ang mga elemento ng Ispesipikong Plano ng Rincon South ay isinama sa
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Pangkalahatang Plano ng Pagsasaalang-alang bilang Plano ng Panlunsod na Village para sa mga kaukulang
lugar ng Panlunsod na Village.
Ang sumusunod na bagong subseksyong “Paglalatag ng Pabahay sa Nakatatanda” ay idinaragdag sa seksyong
“Mga Espesyal na Pagtatalaga ng Paggamit ng Lupa at mga Paglalatag” ng Kabanata 5 ng Pangkalahatang Plano ng
Pagsasaalang-alang para sa San José sa 2040 gaya ng sumusunod:
Paglalatag ng Pabahay sa Nakatatanda
Isinusulong ng mga layunin at patakaran ng Pangkalahatang Plano ng Pagsasaalang-alang para sa San José sa
2040 ang pagpapaunlad ng pabahay upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga nakatatanda.
Partikular dito, ang Layunin H-5 ay upang dagdagan, pangalagaan at pagandahin ang nakahandang pabahay ng
San José upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga nakatatanda.
Sa pamamagitan ng paglalatag na ito, makakapagpatayo ng tirahan ng nakatatanda sa mga naaangkop na lupang
para sa pagtatrabaho na hindi masyadong nagagamit. Pinahihintulutan ng paglalatag na ito ang pagpapatayo ng
tirahan ng nakatatanda bilang karagdagan sa o bilang alternatibo sa mga paggamit na naaayon sa
pinagbabatayang mga pagtatalaga ng paggamit ng lupa ng Pangkalahatang Plano ng Pagsasaalang-alang para
sa San José sa 2040. Ang lupang sakop ng paglalatag na ito ay maaari ring gamitin para sa bukas na espasyo,
mga lakaran, mga sentro ng libangan, at iba pang mga amenidad na para sa nakatatanda na sumusuporta sa
pagpapatayo ng tirahan ng nakatatanda.
Para sa pagpapaunlad ng mga proyekto ng pabahay sa nakatatanda sa nasasakupan ng paglalatag na ito,
kinakailangang magpatibay ng Ispesipikong Plano na nakakatugon sa mga iniaatas ng Seksyon 65450 at
kasunod ng Kodigo ng Pamahalaan o iba pang permiso o pag-apruba, gaya ng muling pagsosona, na tumutukoy
sa mga pamantayan sa pagpapaunlad para sa proyekto. Ang mga isyu, pagkasiksik, at kaakmaan sa paggamit ng
katabi ng paggamit ng lupa na ispesipiko sa lugar ay maaaring matugunan sa pamamagitan ng Ispesipikong
Plano o iba pang permiso o pag-apruba.
Sa simula, iaaplay ang paglalatag na ito sa isang lokasyon. Maaaring magsagawa ang Lunsod ng karagdagang
pag-aaral upang matukoy ang iba pang mga lokasyong naaangkop para sa pag-aaplay ng paglalatag. Dapat lang
iaplay ang paglalatag sa mga lupang para sa pagtatrabaho na hindi masyadong nagagamit. Ang pag-aaplay ng
paglalatag sa mga karagdagang lugar ay nangangailangan ng pag-amyenda sa Diagram ng Paggamit ng
Lupa/Transportasyon. Ang mga pagpapaunlad na gumagamit sa paglalatag na ito ay para dapat sa mga
nakatatandang residente.
Ang pabahay sa nakatatanda na itatayo sa paglalatag na ito ay hindi bibilangin para sa kapasidad sa
pagpapayabong ng tirahan para sa 120,000 bagong yunit ng tirahan na napapaloob sa Pangkalahatang Plano ng
Pagsasaalang-alang para sa San José sa 2040. Kung magtatayo sa lupang sakop ng paglalatag na ito ng
pabahay sa nakatatanda, pananatilihin ang kapasidad sa pagtatrabaho na nauugnay sa naturang lupa na muling
ipamamahagi ng Lunsod sa mga lupang mas sumusuporta sa pagpapayabong sa pagtatrabaho sa nalalapit na
hinaharap. Maaaring isagawa ang muling pamamahagi na ito sa parehong Lugar ng Pagpapayabong ng
paglalatag o sa isa o higit pang Lugar ng Pagpapayabong sa buong Lunsod hangga't ang Lugar ng
Pagpapayabong ay may sapat na kasalukuyan o iminumungkahing kapasidad sa trapiko upang matugunan ang
mga patakaran sa trapiko ng Pangkalahatang Plano. Alinsunod dito, hindi magreresulta ang pagsasakatuparan sa
paglalatag na ito sa anumang pagbaba sa netong kapasidad sa pagtatrabaho ng Lunsod.
Ang kasalukuyang “Diagram ng Ugnayan ng Transportasyon,” na may kopyang nakalakip para lang sa pagbibigay ng
impormasyon sa pahina B-1 ng Eksibit B (may pinalaking bersyon ng kasalukuyang diagram na nakalakip para lang sa
pagbibigay ng impormasyon sa pahina B-2), ng Pangkalahatang Plano ng Pagsasaalang-alang para sa San José sa 2040 ay
inaamyendahan gaya ng nakalagay sa pahina B-3 ng Eksibit B.
Ang “Diagram ng Paggamit ng Lupa/Transportasyon,” na may kopyang nakalakip para lang sa pagbibigay ng impormasyon
sa pahina C-1 ng Eksibit C (may pinalaking bersyon ng diagram na nakalakip para lang sa pagbibigay ng impormasyon sa
pahina C-2), ng Pangkalahatang Plano ng Pagsasaalang-alang para sa San José sa 2040 ay inaamyendahan gaya ng
nakalagay sa pahina C-3 ng Eksibit C.
E.

Mga Pag-amyenda sa Kabanata 6, na may pamagat na “Paggamit ng Lupa at Transportasyon.”

Ang Kabanata 6, na may pamagat na “Paggamit ng Lupa at Transportasyon,” ng Pangkalahatang Plano ng Pagsasaalangalang para sa San José sa 2040 ay inaamyendahan gaya ng sumusunod:
Ang panimula sa seksyong “Mga Patakaran sa Paggamit ng Lupa” ng Kabanata 6 ng Pangkalahatang Plano ng
Pagsasaalang-alang para sa San José sa 2040 ay inaamyendahan gaya ng sumusunod:
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Mga Patakaran sa Paggamit ng Lupa
Ang mga Layunin, Patakaran, at Pagkilos na Pagsasakatuparan sa Paggamit ng Lupa (mga Patakaran) ang
gumagabay sa pagpapayabong ng Lunsod at nagsasakatuparan sa Bisyon ng Plano nito. Tinutukoy sa mga
Patakaran sa Paggamit ng Lupa ang mga naaangkop at hindi naaangkop na paggamit sa iba't ibang lugar sa
Lunsod. Pinoprotektahan ng mga ito ang integridad ng ilang lupa at nagbibigay ang mga ito ng higit na
kakayahang umangkop para sa mga paggamit sa iba pa.
Upang pagtibayin ang Hangganan ng Greenline/Panlunsod na Pagpapayabong, hinahati ang mga Patakaran sa
Paggamit ng Lupa sa mga patakaran para sa mga panlunsod na lugar at sa mga patakaran para sa mga hindi
panlunsod na lugar. Kasama sa mga Patakaran sa Paggamit ng Panlunsod na Lupa ang mga pamantayan upang
masuportahan ang isang balanseng lungsod, at matugunan ang mga partikular na paggamit ng lupa, gaya ng
pangkomersyo, pang-industriya, residensyal, at magagamit sa maraming paraan. Ang mga Patakaran sa
Pangangalagang Pangkasaysayan ay kasama sa mga Patakaran sa Paggamit ng Panlunsod na Lupa. Upang
makapagbigay ng higit na patnubay, may mga Patakaran sa Paggamit ng Panlunsod na Lupa para sa downtown,
mga lugar ng pagpapayabong, mga pribadong pasilidad para sa pagsasalu-salo ng komunidad, at panlunsod na
agrikultura. Tinutugunan ng mga Patakaran sa Paggamit ng Hindi Panlunsod na Lupa ang panlalawigang
agrikultura at ang Hangganan ng Greenline/Panlunsod na Pagpapayabong. Dapat suriin ang mga Patakaran sa
Paggamit ng Lupa na ito at isaalang-alang kasama ng iba pang mga hanay ng patakaran sa dokumentong ito.
Sama-samang isinusulong ng mga Patakaran sa Paggamit ng Lupa nito ang hindi pagkaubos ng pananalapi ng
Lunsod sa pamamagitan ng pagprotekta sa mga lupang para sa pagtatrabaho, lalo na sa mga pang-industriyang
lupa, at sa pamamagitan ng pagsuporta sa pagtaas ng proporsyon ng mga trabaho sa bawat nagtatrabahong
residente. Pinagyayaman ng mga Patakaran sa Paggamit ng Lupa na ito ang pagpapaunlad na makabubuti sa
kapaligiran sa pamamagitan ng paglilimita sa pagpapaunlad sa mga dalisdis ng burol, pagprotekta sa mga bukas
na espasyo, at paglayon ng pagpapayabong sa Downtown at iba pang mga tinukoy na lugar ng pagpapayabong
na kapag siniksik ay magpaparami sa gumagamit ng pampublikong transportasyon. Isinusulong ng mga
Patakaran sa Paggamit ng Lupa ang paggawa ng ligtas, natitirhan, at kumpletong mga kapitbahayan kung saan
magagawa ang lahat ng pang-araw-araw na aktibidad nang maikli lang ang kailangang lakarin.
Nag-aalok ang mga Patakaran sa Paggamit ng Lupa ng kakayahang umangkop para sa paggamit sa maraming
paraan, na may partikular na pagbibigay-diin sa suporta para sa mga paggamit sa pagtatrabaho. Hinihikayat ang
mga komersyal na paggamit para sa Kapitbahayan sa buong Lunsod, sa mga lokasyong malapit sa mga
populasyong pinagsisilbihan ng mga ito. Nag-aalok ang Downtown ng pinakamataas na kakayahang umangkop
para sa paggamit sa maraming paraan.
Kaiba sa dating Pangkalahatang Plano ng San José sa 2020, na nagbibigay ng kakayahang umangkop para sa
pagpapaunlad ng tirahan sa buong Lunsod, itinutuon ng Pangkalahatang Plano ng Pagsasaalang-alang para sa
San José sa 2040 ang halos lahat ng pagpapayabong sa tinukoy na mga Lugar ng Pagpapayabong at
hinahadlangan nito ang malakihang pagpapaunlad ng tirahan sa iba pang mga lugar na hindi nilaanan ng
kapasidad sa bagong pagpapayabong o tinalagahan ng Paglalatag ng Pabahay sa Nakatatanda. Sa mga Lugar ng
Pagpapayabong, ang karamihan ng bagong pagpapaunlad ng tirahan ay nakaplanong isagawa sa pagkasiksik na
hindi bababa sa 55 Yunit ng Tirahan kada Akre, na may kaunting palugit para sa mga proyektong may mas
mababang pagkasiksik na hindi bababa sa 30 Yunit ng Tirahan kada Akre sa mga ugnayan sa mga umiiral nang
kapitbahayan ng tirahang pang-isang pamilya. Bukod pa rito, nagbibigay ng palugit para sa mga proyekto ng
pabahay sa nakatatanda na may mababang pagkasiksik sa mga lugar na tinalagahan ng Paglalatag ng Pabahay sa
Nakatatanda. Ang bagong pagpapayabong ng pabahay sa labas ng tinukoy na mga Lugar ng Pagpapayabong o
mga lugar na tinalagahan ng Paglalatag ng Pabahay sa Nakatatanda ay limitado sa maliliit na proyekto ng
pagtatayo sa pagitan ng mga buo nang imprastraktura na tumutugma sa nananaig na katangian ng kapitbahayan
nang sa gayon ay katawanin ng mga ito ang limitadong dami ng kapasidad sa pagpapayabong ng pabahay, nang
naaayon sa pangkalahatang layunin ng Pangkalahatang Plano ng Pagsasaalang-alang upang makamit ang mga
ispesipikong layunin sa buong Lunsod para sa pagpapayabong ng trabaho at pabahay at para sa proporsyon ng
J/ER. Ang malaking bahagi ng pagpapayabong ng pabahay ay limitado sa mga nakaplanong Lugar ng
Pagpapayabong, kung saan ang bawat isa ay magkakaroon ng ispesipikong bilang ng mga yunit na magagamit
para sa mga bagong proyekto ng pagpapaunlad, gaya ng nakasaad sa Apendise 5. Ang mga tinukoy na bakante
o hindi masyadong nagagamit na ari-arian, na maaaring paunlarin para sa residensyal na paggamit sa mga
pagkasiksik na naaayon sa mga kalapit na kapitbahayan, ay nilaanan ng maliit na bilang ng mga yunit ng
pabahay sa nabanggit na talahanayan ng kapasidad sa pagpapayabong.
Ang Patakaran LU-6.1, na napapaloob sa subseksyong “Mga Pang-industriyang Lupa” ng seksyong “Mga Patakaran
sa Paggamit ng Lupa” ng Kabanata 6 ng Pangkalahatang Plano ng Pagsasaalang-alang para sa San José sa 2040,
ay inaamyendahan gaya ng sumusunod:
LU-6.1

Pagbawalan ang transpormasyon ng mga lupang itinalaga para sa magagaan at mabibigat na pangindustriyang paggamit sa mga hindi pang-industriyang paggamit, maliban kung pinahihintulutan
alinsunod sa isang Paglalatag ng Pabahay sa Nakatatanda. Pagbawalan ang transpormasyon ng
mga lupang itinalaga para sa mga pang-industriyang paggamit at magkahalong pang-industriya at
komersyal na paggamit sa mga paggamit na hindi para sa pagtatrabaho, maliban kung
pinahihintulutan alinsunod sa isang Paglalatag ng Pabahay sa Nakatatanda. Ang mga lupang nabili
ng Lunsod para sa mga pampublikong parke, pampublikong lakaran, o pampublikong bukas na
espasyo ay maaaring muling italaga mula sa mga pang-industriyang lupa o magkahalong pangindustriyang lupa sa mga paggamit na hindi para sa pagtatrabaho. Sa mga lugar ng Panlunsod na
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Village ng Istasyon ng BART sa Five Wounds at Kapitbahayan sa 24th Street, ang mga
pagbabago sa paggamit ng lupa na ayon sa yugto, na nauugnay sa pagtapos sa nakaplanong
istasyon ng BART, ay maaaring kinabibilangan ng transpormasyon ng mga lupang itinalaga para
sa mga paggamit na Magaang Pang-industriya, Mabigat na Pang-industriya o iba pang mga
paggamit na para sa pagtatrabaho sa paggamit na hindi para sa pagtatrabaho, sa kundisyong
nagpapanatili ang mga lugar ng Panlunsod na Village ng kapasidad para sa kabuuang bilang ng
mga kasalukuyan at nakaplanong trabaho.
Ang Patakaran LU-6.8, na napapaloob sa subseksyong “Mga Pang-industriyang Lupa” ng seksyong “Mga Patakaran
sa Paggamit ng Lupa” ng Kabanata 6 ng Pangkalahatang Plano ng Pagsasaalang-alang para sa San José sa 2040,
ay inaamyendahan gaya ng sumusunod:
LU-6.8

Ireserba ang mga pang-industriyang lugar para sa mga pang-industriya at akmang pansuportang
paggamit, o ayon sa pinahihintulutang alinsunod sa isang Paglalatag ng Pabahay sa Nakatatanda,
habang kinikilala na may iba't ibang uri at anyo ng mga pang-industriyang paggamit. Pahintulutan
ang mga hindi pang-industriyang paggamit na kaugnay lang ng at ganap na akma sa mga
pangunahing pang-industriyang paggamit sa mga eksklusibong pang-industriyang lugar o na
pinahihintulutan alinsunod sa isang Paglalatag ng Pabahay sa Nakatatanda. Pag-isipang
pahintulutan ang mga pansuportang hindi pang-industriyang aktibidad, gaya ng tinging
pagbebenta ng mga materyales na ginawa o inimbak sa lugar.

Ang Patakaran LU-8.1, na napapaloob sa subseksyong “Mga Pang-industriyang Lupa” ng seksyong “Mga Patakaran
sa Paggamit ng Lupa” ng Kabanata 6 ng Pangkalahatang Plano ng Pagsasaalang-alang para sa San José sa 2040,
ay inaamyendahan gaya ng sumusunod:
LU-8.1

Sa mga lugar na itinalaga para sa magkakahalong pang-industriya at komersyal na paggamit,
pahintulutan lang ang mga komersyal na paggamit na akma sa mga pang-industriyang paggamit.
Ipinagbabawal ang mga paggamit na hindi para sa pagtatrabaho sa mga lugar na ito maliban kung
pinahihintulutan alinsunod sa isang Paglalatag ng Pabahay sa Nakatatanda.

Ang Patakaran LU-9.1, na napapaloob sa subseksyong “Residensyal at Magagamit sa Maraming Paraan” ng
seksyong “Mga Patakaran sa Paggamit ng Lupa” ng Kabanata 6 ng Pangkalahatang Plano ng Pagsasaalang-alang
para sa San José sa 2040, ay inaamyendahan gaya ng sumusunod:
LU-9.1

Gumawa ng kapaligirang maginhawa sa mga naglalakad sa pamamagitan ng pagkonekta ng
bagong pagpapaunlad ng tirahan sa mga ligtas, maginhawa, madaling magamit, at kaaya-ayang
pasilidad para sa mga naglalakad. Maliban sa mga lugar na pinaunlad alinsunod sa isang
Paglalatag ng Pabahay sa Nakatatanda, mMagbigay ng ganoong mga koneksyon sa pagitan ng
bagong pagpapaunlad, kalapit na kapitbahayan nito, mga punto ng pag-akses sa pampublikong
transportasyon, mga paaralan, mga parke, at mga kalapit na pangkomersyong lugar. Alinsunod sa
Patakaran sa Transportasyon TR-2.11, ipagbawal ang pagpapaunlad ng mga bagong putol na
daanan, maliban kung ito na lang ang posibleng paraan ng pagbibigay ng akses sa isang ari-arian o
mga ari-arian, o mga komunidad na may tarangkahan, na walang mga koneksyong madaraanan at
pampublikong magagamit ng mga nagbibisikleta at naglalakad.

Ang Patakaran LU-10.4, na napapaloob sa subseksyong “Residensyal at Magagamit sa Maraming Paraan” ng
seksyong “Mga Patakaran sa Paggamit ng Lupa” ng Kabanata 6 ng Pangkalahatang Plano ng Pagsasaalang-alang
para sa San José sa 2040, ay inaamyendahan gaya ng sumusunod:
LU-10.4

Sa tinukoy na mga lugar ng pagpapayabong, magtayo ng mga proyekto ng tirahan sa mga
pagkasiksik na sapat upang suportahan ang pagtitingi sa kapitbahayan sa pagpapaunlad na may
uring nalalakarang pangunahing kalye. Sa mga lugar na pinaunlad alinsunod sa isang Paglalatag
ng Pabahay sa Nakatatanda, maaaring pahintulutan ang mas mabababang pagkasiksik.

Ang Patakaran TR-2.11, na napapaloob sa subseksyong “Paglalakad at Pagbibisikleta” ng seksyong “Mga Patakaran
sa Transportasyon” ng Kabanata 6 ng Pangkalahatang Plano ng Pagsasaalang-alang para sa San José sa 2040, ay
inaamyendahan gaya ng sumusunod:
TR-2.11

Maliban sa mga lugar na pinaunlad alinsunod sa isang Paglalatag ng Pabahay sa Nakatatanda,
iIpagbawal ang pagpapaunlad ng mga bagong putol na daanan, maliban kung ito na lang ang
posibleng paraan ng pagbibigay ng akses sa isang ari-arian o mga ari-arian, o mga komunidad na
may tarangkahan, na walang mga koneksyong madaraanan at pampublikong magagamit ng mga
nagbibisikleta at naglalakad. Ituloy ang pagpapaunlad ng mga bagong madaraanang koneksyon
para sa mga nagbibisikleta at naglalakad sa mga kasalukuyang lugar na may putol na daanan kung
magagawa.

Ang Patakaran TR-5.5, na napapaloob sa subseksyong “Sirkulasyon ng Sasakyan at Tinakbong Milya ng
Sasakyan” ng seksyong “Mga Patakaran sa Transportasyon” ng Kabanata 6 ng Pangkalahatang Plano ng
Pagsasaalang-alang para sa San José sa 2040, ay inaamyendahan gaya ng sumusunod:
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TR-5.5

F.

Maliban sa mga lugar na pinaunlad alinsunod sa isang Paglalatag ng Pabahay sa Nakatatanda,
iIatas na ikonekta ng bagong pagpapaunlad, na may mga bagong pampubliko o pribadong kalye,
ang mga kalyeng ito sa kasalukuyang ugnayan ng pampublikong kalye at ipagbawal ang
paglalagay ng tarangkahan sa mga pribadong kalye na may layuning limitahan ang pampublikong
akses. Higit pa rito, kapag posible, iatas na ang ugnayan ng kalye sa isang partikular na proyekto,
maliban sa mga lugar na tinalagahan ng Paglalatag ng Pabahay sa Nakatatanda, ay buuin ng
pinagsama-samang maiikling kanto upang mapangasiwaan ang pagbiyahe at akses ng mga
nagbibisikleta at naglalakad.

Mga Pag-amyenda sa Kabanata 7, na may pamagat na “Pagsasakatuparan.”

Ang Kabanata 7, na may pamagat na “Pagsasakatuparan,” ng Pangkalahatang Plano ng Pagsasaalang-alang para sa San José
sa 2040 ay inaamyendahan gaya ng sumusunod:
Ang panimula sa Kabanata 7 ng Pangkalahatang Plano ng Pagsasaalang-alang para sa San José sa 2040 ay
inaamyendahan gaya ng sumusunod:
Ang Pangkalahatang Plano ng Pagsasaalang-alang para sa San José sa 2040 ay nagbibigay ng iba't ibang
Layunin at Patakaran na bumubuo sa pundasyon ng impormasyon, pagsusuri, mga konklusyon, at dahilan upang
magabayan ang mga pasiya sa hinaharap ng Lunsod. Akma ang mga diagram nito sa mga Layunin at Patakaran
na iyon at nagbibigay ang mga ito ng higit na direksyon para sa pagpapasya ng Lunsod.
Ang mga pangunahing proseso ng Lunsod na hindi napapailalim sa Pangkalahatang Plano ng Pagsasaalangalang para sa San José sa 2040 ang nagbibigay sa pangunahing paraan para sa pagsasakatuparan dito. Ang mga
pangunahing proseso ng pagsasakatuparan na inilalarawan sa kabanatang ito ay kinabibilangan ng mga nauugnay
sa patuloy na pag-aaplay at pagpapanatili nito, kasama ang paggamit sa Mga Sakop ng Plano, proseso ng
Pangunahing Pagsusuri sa Pangkalahatang Plano at proseso ng Taunang Pagsusuri sa Pangkalahatang Plano.
Tinutugunan din ng kabanatang ito ang Pagpaplano ng Village, Programa ng Kapital na Pagpapahusay at Badyet,
at mga pagiging karapat-dapat sa paggamit ng lupa (kabilang ang mga permiso sa pagsosona at pagpapaunlad).
Ang mga programang ito, na umiiral na o iminumungkahi, ay nagbibigay ng paraan upang maisakatuparan ang
mga layunin ng Planong ito.
Ang pagsasakatuparan sa Pangkalahatang Plano ay nakadepende hindi lang sa mga pagkilos o pasiya ng
pamahalaang munisipal. Mayroon ding malaking papel sa pagsasakatuparan ang mga pasiya at pamumuhunan ng
pribadong sektor at sa pagitan ng mga pamahalaan. Ginawa ang Pangkalahatang Plano ng Pagsasaalang-alang
upang magsilbing tagapag-ugnay para sa mga pasiyang iyon na nakakaapekto sa pisikal na pagpapaunlad ng San
José. Ang ilan sa mga pangunahing pasiya sa pagitan ng mga pamahalaan na kinakailangang pagtuunan ng pansin
ay ang pagpopondo ng Pederal na Pamahalaan sa mga block grant para sa mga programa ng subsidiya sa muling
paggamit ng mga buo nang istruktura, rehabilitasyon, konserbasyon at pabahay; ang pagpopondo ng Pederal na
Pamahalaan sa mga pagpapahusay sa Planta ng Pagkontrol sa Polusyon sa Tubig at sa pagbili ng sona para sa
lapagan sa paliparan; at ang Pederal na bahagi sa pagpopondo ng freeway o pampublikong transportasyon. Ang
mga ito, at ang mga pasiya ng Estado, rehiyon at County, ay nakakaapekto sa Lunsod at sa mga residente nito sa
naturang iba't ibang larangan gaya ng transportasyon, kalidad ng hangin, edukasyon, proteksyon sa baha at mga
pasilidad at serbisyo para sa kalusugan at kagalingan.
Ang mga Layunin at Patakaran ng Pangkalahatang Plano ay talagang mataas ang antas at malawak. Regular na
isinasapanahon ng Lunsod ang mga dokumento ng patakaran sa subsidiary, gaya ng Plano ng Diskarte sa
Ekonomiya at Bisyon sa Kultura, at Greenprint (ang Pangunahing Plano ng mga Parke), upang makapagbigay ng
mas malalim na pagsusuri at mga pagkilos upang maisakatuparan ang mga Layunin at Patakarang nakabalangkas
sa Pangkalahatang Plano ng Pagsasaalang-alang. Pinahihintulutan ng balangkas na ito ang pagbabagu-bago ng
mga diskarte upang makamit ang layunin ng Pangkalahatang Plano nang hindi kinakailangang baguhin ang
mismong Pangkalahatang Plano. Sa pagbuo o pag-amyenda ng mga dokumento ng patakaran sa subsidiary,
susuriin ang mga ito para sa pagsunod sa mga Layunin at Patakaran ng Pangkalahatang Plano ng Pagsasaalangalang. Tinitiyak ng diskarteng ito ang pagkakaayon ng mga kagamitan sa pagsasakatuparan at ng malalawak na
layunin ng Lunsod na nakabalangkas sa mga Layunin at Patakaran ng Pangkalahatang Plano ng Pagsasaalangalang.
Ang isang pangunahing konsepto ng pagsasakatuparan sa Pangkalahatang Plano ng Pagsasaalang-alang ay ang
mga Sakop ng Plano, o ang mga yugto, na maingat na namamahala sa inaasahang pagdami ng tirahan ng Lunsod.
Malalaman na sa simula pa lang ang buong dami ng kapasidad sa pagpapayabong ng pagtatrabaho, habang
karaniwang limitado ayon sa heograpiya ang pagpapayabong ng pabahay sa tinukoy na mga Lugar ng
Pagpapayabong na kasama sa unang Sakop ng Plano. Bilang bahagi ng isang Pangunahing Pagsusuri sa
Pangkalahatang Plano, na isinasagawa tuwing apat na taon, isasaalang-alang ng Konseho ng Lunsod kung sapat
at husto ang balanse ng mga trabaho/pabahay, kakayahan sa hindi pagkaubos ng pananalapi, at imprasktraktura
upang lumipat sa kasunod na Sakop ng Plano. Ang bawat Sakop ng Plano ay magbubukas ng mga karagdagang
heograpikong lugar para sa posibilidad na mapagtayuan ng mga tirahan. Ipinapakita sa isang talahanayan at mapa
sa dulo ng kabanatang ito ang mga nakaplanong gagawing yunit ng tirahan ayon sa tinukoy na Lugar ng
Pagpapayabong at ayon sa Sakop ng Plano.
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Bukod pa sa Pangunahing Pagsusuri sa Pangkalahatang Plano, ang proseso ng Taunang Pagsusuri sa
Pangkalahatang Plano ay nagsasagawa ng pagsusuri sa mga mungkahing ispesipiko sa lugar para sa posibleng
pag-amyenda sa teksto ng Pangkalahatang Plano at sa Diagram ng Paggamit ng Lupa / Transportasyon ng mga
pribadong aplikante taun-taon. Bukod pa rito, maaaring pana-panahong amyendahan ang Pangkalahatang Plano
ng mga botante ng Lunsod sa pamamagitan ng inisyatibo.
Ang proseso ng Pagpaplano ng Panlunsod na Village ang pangunahing paraan upang maisakatuparan ang bisyon
ng Konsepto ng Lunsod na “Mga Panlunsod na Village.” Ang mga Plano ng Panlunsod na Village ay
kinakailangan bago makapagsagawa ng pagpapatayo ng mga tirahan sa mga lugar ng Panlunsod na Village, na
tinutukoy sa pamamagitan ng Hangganan ng Lugar ng Panlunsod na Village sa Diagram ng Paggamit ng
Lupa/Transportasyon. Itinatakda ng Plano ng Panlunsod na Village ang balangkas upang matiyak na mabubuo
ang bawat Panlunsod na Village sa paraang naaayon sa mga Layunin at Patakaran ng Pangkalahatang Plano na
ito. Tinutukoy sa mga Plano ng Panlunsod na Village ang mga naaangkop na paggamit, pagkasiksik, at koneksyon
sa buong lugar ng Panlunsod na Village. Isinasaalang-alang din ng mga ito kung paano at kung saan ilalagay ang
mga parke, paaralan, aklatan, bukas na espasyo, pagtitingi, at iba pang mga amenidad.
Upang masuri ang progreso sa pagkamit sa mga layunin ng Pangkalahatang Plano na ito at upang makatulong na
mabatid ang badyet ng Lunsod, may mga Pagkilos sa Pagsasakatuparan at Sukatan ng Pagganap sa lahat ng hanay
ng Layunin at Patakaran. Ang mga Pagkilos sa Pagsasakatuparan ay mga ispesipikong direktiba upang itaguyod
ang mga Layunin at Patakaran. Kadalasan, mga hiwalay na gawain ang mga ito na kapag natapos ay aalisin sa
teksto ng Pangkalahatang Plano sa pamamagitan ng proseso ng Taunang Pagsusuri sa Pangkalahatang Plano at
idodokumento sa Apendise 10 – Rekord ng mga Pag-amyenda sa Pangkalahatang Plano. Ang mga Sukatan ng
Pagganap ay nagbibigay ng mga nasusukat na pamantayan na nagpapahintulot sa Lunsod na subaybayan ang
progreso sa pagkamit sa mga layunin ng Pangkalahatang Plano ng Pagsasaalang-alang. May mga Sukatan ng
Pagganap sa buong dokumentong ito. Ang mga direktang nauugnay sa hindi pagkasira ng kapaligiran ay
isinasama rin sa kabanatang ito sa ilalim ng Layunin IP-4 para sa madaling sanggunian.
Ang konstruksiyon ng mga pampublikong pasilidad at imprastraktura ay isang mahalagang kaugnayan sa pagitan
ng pagpapaunlad sa Lunsod at ng pagsasakatuparan sa Pangkalahatang Plano ng Pagsasaalang-alang.
Nakabalangkas sa limang taong Programa sa Kapital na Pagpapahusay (CIP) ng San José ang mga ispesipikong
pagpapahusay at nakasaad dito ang iskedyul at inaasahang pagpopondo para sa mga ito. Ang CIP ang
pangunahing instrumento na nagtutugma sa mga pamumuhunan ng Lunsod sa mga Layunin at Patakaran ng
Pangkalahatang Plano.
Maraming aspeto ang proseso ng Pagsusuri sa Pagpapaunlad ng Lunsod, kung saan may kinalaman ang mga
programa ng maraming kagawaran ng Lunsod. Ang prosesong ito ang may pinakadirektang impluwensya sa
kakayahan ng Lunsod na isakatuparan ang mga pangunahing layunin at patakaran sa pagpapaunlad ng
Pangkalahatang Plano na ito. Ipinatutupad din ng proseso ng Pagsusuri sa Pagpapaunlad ang mga pagtatalaga ng
paggamit ng lupa ayon sa ipinapakita sa Diagram ng Paggamit ng Lupa / Transportasyon. Ang pakikipag-ugnayan
sa komunidad ay isang mahalagang aspeto ng proseso ng Pagsusuri sa Pagpapaunlad; nakakaimpluwensya ito sa
mga rekomendasyon at pasiya.
Ang pribadong sektor ang nagpopondo at nagpapatupad sa karamihan ng pagpapaunlad na isinasagawa sa Lunsod.
Ang mga pasiya sa ispesipikong lokasyon at tiyempo ng proyekto ng pagpapaunlad ay matagal nang
pinasisimulan ng pribadong sektor at, sa pangkalahatan, patuloy itong pasisimulan nito. Gayunpaman, nagiging
mas aktibo na ang Lunsod sa paghubog sa mga pasiya sa pagpapaunlad upang mapabuti ang ugnayan sa pagitan
ng pribadong pagpapaunlad at mga pampublikong pasilidad, serbisyo sa publiko, at ikabubuti ng publiko.
Kinikilala ng San José ang kahalagahan sa ekonomiya at pananalapi ng pagsusulong ng naaangkop na balanse ng
pagpapayabong ng pabahay at trabaho. Direktang nakakaimpluwensya ang lahat ng pagpapaunlad sa ekonomiya
at pabahay sa pagkakakamit sa layunin ng Patakaran ng Pangkalahatang Plano na 1.1 na mga trabaho para sa
bawat nagtatrabahong residente. Ang pagsasakatuparan sa mga Layunin at Patakaran sa seksyong ito ay
nagbibigay ng mahuhusay at mabibisang paraan ng pangangasiwa sa pagpapayabong ng trabaho at pabahay sa
mga naaangkop na pagkasiksik at lokasyon.
Ang Pangkalahatang Plano ng Pagsasaalang-alang ang gumagabay sa pisikal na pagpapaunlad ng Lunsod. Ang
kabanata ng Pagsasakatuparan ay may mga teknik, diskarte, at pamamaraan para sa pagsasagawa sa mga
rekomendasyon ng Pangkalahatang Plano. Nakasaad sa kabanatang ito ang balangkas para sa transpormasyon ng
San José sa bisyong gusto rin natin para dito sa 2040.
Ang subseksyong may pamagat na “Mga Yugto/Mga Sakop ng Pangkalahatang Plano,” na napapaloob sa seksyong
“Mga Yugto/Mga Sakop/Pangunahing Pagsusuri ng Pangkalahatang Plano” ng Kabanata 7 ng Pangkalahatang
Plano ng Pagsasaalang-alang para sa San José sa 2040, ay inaamyendahan gaya ng sumusunod:
Mga Yugto / Mga Sakop ng Pangkalahatang Plano
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Ang pagpapatayo ng mga tirahan sa ilalim ng Pangkalahatang Plano ng Pagsasaalang-alang ay nakaplanong
isagawa ayon sa mga yugto, na tinatawag na Mga Sakop, upang maingat na mapamahalaan ang inaasahang
pagdami ng pabahay sa San José. Tinutukoy sa Diagram ng Paggamit ng Lupa/Transportasyon ng
Pangkalahatang Plano ng Pagsasaalang-alang ang mga lokasyon ng lahat ng pinagtutuunang Lugar ng
Pagpapayabong na magagamit sa buong lunsod mula sa kasalukuyan hanggang sa taong 2040 na yugto ng
panahon ng Pangkalahatang Plano ng Pagsasaalang-alang. Marami sa mga lugar na ito ang kasalukuyang
ginagamit sa komersyo. Sa mga tinukoy na Lugar ng Pagpapayabong na ito, masidhing hinihikayat ang muling
paggamit ng mga buo nang istruktura sa mga ari-ariang hindi masyadong ginagamit bilang isang diskarte upang
makagawa ng siksik na pagpapaunlad na magagamit sa maraming paraan. Sa ilang lokasyon, nagtatakda ang
Planong ito ng mga pangunahing paggamit para sa pagtitingi, opisina at hindi residensyal upang magtayo ng
mga sentro ng pagtatrabaho. Sa iba pang lugar, may nakaplanong residensyal na pagpapaunlad na magagamit sa
maraming paraan (residensyal na pagpapaunlad na may mga pansuportang paggamit para sa pagtitingi at
serbisyo).
Ang ganap na pagpapaunlad sa lahat ng Lugar ng Pagpapayabong sa buong lunsod ay hindi iminumungkahing
gawin nang sabay-sabay. Dahil ang mga pangunahing elemento ng Bisyon para sa Pangkalahatang Plano na ito
ay makamit ang hindi pagkaubos ng pananalapi ng Lunsod at mapabuti ang balanse ng mga Trabaho sa Pabahay
nito, maaaring isakatuparan ang mga mungkahi para sa pagkomersyo, pang-opisina, at iba pang mga
kumbinasyon ng hindi residensyal na pagpapaunlad anumang oras, nang naaayon sa mga kasalukuyang
pagtatalaga ng Paggamit ng Lupa. Gayunpaman, para sa pagpapatayo ng mga tirahan, isinasama sa Planong ito
ang bawat Lugar ng Pagpapayabong, at ang kapasidad sa pagpapaunlad na nakaplano para sa lugar na iyon, sa
isa sa serye ng tatlong (3) idinaragdag na Sakop para sa pagpapayabong nang sa gayon ay unti-unting tumaas
ayon sa yugto ng panahon ng Plano ang dami ng bagong pabahay at ang pangangailangan ng Lunsod na
makapagbigay ng mga serbisyo para sa mga bagong residente na iyon. (Nagbibigay rin ng palugit para sa mga
yunit ng tirahan alinsunod sa mga ipinatutupad na karapatan sa paggamit ng lupa sa panahon ng pagpapatibay
sa Pangkalahatang Plano ng Pagsasaalang-alang para sa San José sa 2040 o mga karapatan sa paggamit ng
lupa na nagpapatupad ng Paglalatag ng Pabahay sa Nakatatanda.) Tinutukoy sa bawat kasunod na Sakop ang
mga karagdagang Panlunsod na Village na itatalaga para sa residensyal na pagpapaunlad na magagamit sa
maraming paraan, nang naaayon sa kakayahan ng Lunsod na makapagbigay ng imprastraktura at mga serbisyo.
Ang mga bagong mungkahing pagpapaunlad ay dapat idirekta sa mga Lugar ng Pagpapayabong na iyon sa
Lunsod na sinusuportahan ng umiiral nang hustong imprastraktura at mga pasilidad ng serbisyo, lalo na ang
pampublikong transportasyon, o na may mga ligtas na plano para sa mga pasilidad na kinakailangan upang
masuportahan ang bagong pagpapayabong.
Sa pagpapatibay sa Pangkalahatang Plano ng Pagsasaalang-alang, ang lahat ng Lugar ng Pagpapayabong na
kasama sa unang Sakop ay itatalaga sa Diagram ng Paggamit ng Lupa/Transportasyon at magagamit para sa
residensyal na pagpapaunlad at pagpapaunlad na magagamit sa maraming paraan hanggang sa buong
nakaplanong kapasidad ng mga ito. Bukod pa rito, ang mga umiiral nang karapatan para sa residensyal at hindi
residensyal na pagpapaunlad at mga proyektong binuo alinsunod sa isang Paglalatag ng Pabahay sa Nakatatanda
ay maaaring ituloy anumang oras. Sa paglaki ng Lunsod at sa pagkakaroon ng interes sa paggawa ng mga
komunidad ng tirahan na magagamit sa maraming paraan sa mas maraming Lugar ng Pagpapayabong, ang mga
hakbang ng mga Sakop sa Pagpaplano ay nagbibigay sa Lunsod ng oportunidad na matasa ang progreso sa
pagkamit sa Bisyon at mga layunin ng Pangkalahatang Plano nito bago tumuloy sa susunod na Sakop at buksan
ang mga karagdagang Lugar ng Pagpapayabong na iyon para sa siksik na residensyal na pagpapaunlad na
magagamit sa maraming paraan. Dapat tumuon ang naturang pagsusuri sa pagsasaalang-alang sa naging
progreso sa pagpapaunlad ng ekonomiya, kalagayan ng pananalapi ng Lunsod, at kakayahan nitong suportahan
ang patuloy na paglaki ng populasyon. Sa pagbubukas ng mga bagong Lugar ng Pagpapayabong para sa
residensyal na pagpapaunlad na magagamit sa maraming paraan, aamyendahan ang Diagram ng Paggamit ng
Lupa / Transportasyon upang isaad ang bago nitong mga pagtatalaga ng Paggamit ng Lupa.
Ang Patakaran IP-2.8, na napapaloob sa subseksyong “Pangunahing Pagsusuri sa Pangkalahatang Plano” ng seksyong
“Mga Yugto/Mga Sakop/Pangunahing Pagsusuri ng Pangkalahatang Plano” ng Kabanata 7 ng Pangkalahatang Plano
ng Pagsasaalang-alang para sa San José sa 2040 , ay inaamyendahan gaya ng sumusunod:
IP-2.8

Pahintulutan ang pagpapaunlad ng mga yunit ng tirahan sa pagkasiksik at anyong naaprubahan sa
mga ipinatutupad na karapatan sa paggamit ng lupa sa panahon ng pagpapatibay sa Pangkalahatang
Plano ng Pagsasaalang-alang para sa San José sa 2040, (kabilang ang kapasidad na tinukoy sa
pinagtibay na Diskarte para sa Downtown, Patakaran sa Pagpapaunlad sa Lugar ng Hilagang San
José, Patakaran sa Pagpapaunlad ng Evergreen-East Hills, mga Ispesipikong Plano, at potensyal na
gagawing yunit ng tirahan mula sa mga residensyal na ari-arian na tinukoy sa Imbentaryo ng
Bakanteng Lupa ng Lunsod) at sa pagkasiksik at anyo na pinahihintulutan alinsunod sa mga
karapatan sa paggamit ng lupa na nagpapatupad ng Paglalatag ng Pabahay sa Nakatatanda. Kapag
sinimulan ng Konseho ng Lunsod ang pangalawang Sakop ng Pangkalahatang Plano ng
Pagsasaalang-alang, ang mga bago o nirebisang mungkahi para sa pagpapaunlad sa mga lugar na
may mga karapatan sa residensyal na pagpapaunlad na inaprubahan dati ay dapat sumunod sa
Diagram ng Paggamit ng Lupa / Transportasyon.
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Ang Patakaran IP-2.9, na napapaloob sa subseksyong “Pangunahing Pagsusuri sa Pangkalahatang Plano” ng seksyong
“Mga Yugto/Mga Sakop/Pangunahing Pagsusuri ng Pangkalahatang Plano” ng Kabanata 7 ng Pangkalahatang Plano
ng Pagsasaalang-alang para sa San José sa 2040 , ay inaamyendahan gaya ng sumusunod:
IP-2.9

Ituon ang bagong residensyal na pagpapaunlad sa mga tinukoy na Lugar ng Pagpapayabong upang
itaguyod ang naaayon na transpormasyon ng mga lugar na ito sa mga ganap na Panlunsod na Village,
maliban sa mga proyektong binuo alinsunod sa isang Paglalatag ng Pabahay sa Nakatatanda.
Pahintulutan ang agarang pagpapaunlad sa lahat ng residensyal na kapasidad na nakaplano para sa
mga Lugar ng Pagpapayabong na kasama sa mga kasalukuyang Sakop ng Plano. Pahintulutan ang
agarang pagpapaunlad sa mga proyekto ng pabahay sa nakatatanda alinsunod sa isang Paglalatag ng
Pabahay sa Nakatatanda.
Sakop ng Plano

Lugar ng Pagpapayabong

“Paglalatag ng Pabahay sa Nakatatanda” Mga
proyekto ng pabahay sa nakatatanda na alinsunod
sa isang Paglalatag ng Pabahay sa Nakatatanda
na hindi pinangangasiwaan ng mga Sakop ng
Plano

•

Mga Lugar ng Ispesipikong Plano o iba
pang mga lugar na tinalagahan ng
Paglalatag ng Pabahay sa Nakatatanda na
hindi kasama sa “Base” o mga Residensyal
na Lugar ng Pagpapayabong

“Base”
Kapasidad para sa pagpapaunlad ng bagong
pabahay na hindi pinangangasiwaan ng mga
Sakop ng Plano

•
•
•

Downtown
Mga Lugar ng Ispesipikong Plano
Patakaran sa Pagpapaunlad sa Lugar ng
Hilagang San José
Mga Bakante/Hindi Masyadong Nagagamit
na Lupa
Mga Kapitbahayan na Tirahan
Mga Umiiral nang Karapatan

•
•
•
Sakop 1
Mga Residensyal na Lugar ng Pagpapayabong

•

Mga Arkada ng Panlunsod na Village sa
Downtown (East Santa Clara Street, Alum
Rock Avenue, West San Carlos Street, at
The Alameda) at Panlunsod na Village ng
Berryessa BART

Sakop 2
Mga Residensyal na Lugar ng Pagpapayabong

•

Mga (Umiiral nang) Panlunsod na Village
ng Five Wounds BART at Lokal na
Pampublikong Transportasyon

Sakop 3
Mga Residensyal na Lugar ng Pagpapayabong

•

Mga Panlunsod na Village ng Lokal na
Pampublikong Transportasyon (Nakaplano),
mga Arkada at Sentrong Pangkomersyo, at
Kapitbahayan

Ang Patakaran IP-3.3, na napapaloob sa seksyong “Taunang Pagsusuri at Nasusukat na Tuluy-tuloy na
Pagsasakatuparan sa Pangkalahatang Plano” ng Kabanata 7 ng Pangkalahatang Plano ng Pagsasaalang-alang para
sa San José sa 2040 ay inaamyendahan gaya ng sumusunod:
IP-3.3

Sa Taunang Pagsusuri lang isaalang-alang ang anumang mga mungkahing Pag-amyenda sa
Pangkalahatang Plano na pinasimulan ng pribadong sektor na baguhin ang Diagram ng Paggamit
ng Lupa / Transportasyon o gumawa ng maliliit na pagbabago sa Hangganan ng Panlunsod na
Pagpapayabong o pagpapalawak sa Lugar ng Panlunsod na Serbisyo. Ang maagang pagsasaalangalang para sa patuloy na pagpoproseso o pagtanggi ay maaaring isaalang-alang sa labas ng proseso
ng Taunang Pagsusuri sa Pangkalahatang Plano para sa mga proyektong may kinalaman sa
transpormasyon ng lupang para sa pagtatrabaho sa mga paggamit na hindi para sa pagtatrabaho
(maliban sa alinsunod sa isang Paglalatag ng Pabahay sa Nakatatanda) o iba pang mga proyektong
talagang hindi naaayon sa Pangkalahatang Plano.

Ang Patakaran IP-3.4, na napapaloob sa seksyong “Taunang Pagsusuri at Nasusukat na Tuluy-tuloy na
Pagsasakatuparan sa Pangkalahatang Plano” ng Kabanata 7 ng Pangkalahatang Plano ng Pagsasaalang-alang para
sa San José sa 2040 ay inaamyendahan gaya ng sumusunod:
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IP-3.4

Panatilihin ang kabuuang nakaplanong kapasidad sa pagpapatayo ng pabahay (120,000 yunit
ng tirahan) ng Lunsod bilang pinagsama-samang resulta ng anumang mga Pag-amyendang
naaprubahan sa isang Taunang Pagsusuri; ang mga pag-amyenda na pahintulutan ang
pagpapatayo ng pabahay sa nakatatanda alinsunod sa isang Paglalatag ng Pabahay sa
Nakatatanda ay hindi bibilangin sa kabuuang nakaplanong kapasidad sa pagpapatayo ng
pabahay (120,000 yunit ng tirahan) ng Lunsod. Sa pamamagitan ng mga Pag-amyenda,
maaaring panatilihin o pataasin, ngunit hindi bawasan, ang kabuuang nakaplanong kapasidad
sa pagpaparami ng trabaho para sa Lunsod.

Ang Patakaran IP-7.4, na napapaloob sa subseksyong “Mga Ispesipikong Plano” ng seksyong “Proseso ng Karapatan
sa Paggamit ng Lupa” ng Kabanata 7 ng Pangkalahatang Plano ng Pagsasaalang-alang para sa San José sa 2040,
ay inaamyendahan gaya ng sumusunod:
IP-7.4

Magsama ng mga ispesipikong plano sa Pangkalahatang Plano, gaya ng nakagawian, bilang
mga Nakaplanong Komunidad na Tirahan o Nakaplanong Komunidad o bilang mga lugar ng
Paglalatag ng Pabahay sa Nakatatanda.

Ang Diagram na “Mga Sakop ng Plano – Mga Panlunsod na Village – Mga Nakaplanong Lugar ng Pagpapayabong sa
Pabahay,” na may kopya na nakalakip para lang sa pagbibigay ng impormasyon sa pahina D-1 ng Eksibit D, ng
Pangkalahatang Plano ng Pagsasaalang-alang para sa San José sa 2040 ay inaamyendahan gaya ng nakalagay sa
pahina D-2 ng Eksibit D.
G.

Mga Pag-amyenda sa Apendise 5, na may pamagat na “Nakaplanong Kapasidad ng mga Lugar ng
Pagpapayabong ayon sa Sakop.”

Ang Apendise 5, na may pamagat na “Nakaplanong Kapasidad ng mga Lugar ng Pagpapayabong ayon sa Sakop,” ng
Pangkalahatang Plano ng Pagsasaalang-alang para sa San Jose sa 2040 ay inaamyendahan gaya ng sumusunod:
Ang “Talahanayan: Nakaplanong Kapasidad sa Trabaho at mga Lugar ng Pagpapayabong sa Pabahay ayon sa Sakop
(3 Sakop),” na kasama sa Apendise 5 ng Pangkalahatang Plano ng Pagsasaalang-alang para sa San José sa 2040,
ay inaamyendahan gaya ng nakalagay sa pahina E-1 hanggang E-4 ng Eksibit E.
Seksyon 4.

Mga Pag-amyenda sa Kodigong Munisipal ng Lunsod ng San José.

Sa pamamagitan nito, inaamyendahan ng mga botante ang Kodigong Munisipal ng Lunsod ng San José gaya ng sumusunod
(ang bagong nilalamang ilalagay sa Kodigong Munisipal ay ipapakita bilang nakasalungguhit na teksto at ang nilalamang
tatanggalin ay ipapakita bilang tekstong paburang ginuhitan; ang nilalamang ipinapakita sa uring regular o naka-bold ay ang
kasalukuyang teksto ng Kodigong Munisipal at para lang sa pagbibigay ng impormasyon/sanggunian):
Ang Seksyon 5.08.320A (“Hindi Ganap na Pagbubukod para sa Ibinebentang Residensyal na Pagpapaunlad sa isang
Paglalatag ng Pabahay sa Nakatatanda”) ay idinaragdag sa Kabanata 5.08 (“PABAHAY PARA SA IBA'T IBANG
URI”) ng Titulo 5 (“PABAHAY”) ng Kodigong Munisipal ng Lunsod ng San José gaya ng sumusunod:
5.08.320A Hindi Ganap na Pagbubukod para sa Ibinebentang Residensyal na Pagpapaunlad sa isang
Paglalatag ng Pabahay sa Nakatatanda.
Maaaplay ang Kabanatang ito sa Residensyal na Pagpapaunlad sa isang Paglalatag ng Pabahay sa Nakatatanda
maliban sa nakasaad sa ibaba.
A. Ang Ibinebentang Residensyal na Pagpapaunlad sa isang Paglalatag ng Pabahay sa Nakatatanda, gaya
ng nakasaad sa Pangkalahatang Plano ng Pagsasaalang-alang para sa San José sa 2040, ay mabubukod
sa mga probisyon ng Seksyon 5.08.400, subseksyon A at B ng Seksyon 5.08.460, Seksyon 5.08.470
(maliban sa subseksyon C at E.3), at Bahagi 5 ng Kabanatang ito kung matutugunan nito ang mga
alternatibong iniaatas na ito:
1.

Nagpatibay ng Ispesipikong Plano para sa Residensyal na Pagpapaunlad at iniaatas nito na magsama
sa Residensyal na Pagpapaunlad ng Mga Yunit para sa Iba't Ibang Uri sa parehong lugar ng
Residensyal na Pagpapaunlad at natutugunan ang isa sa mga iniaatas na ito:
a.

Ang dalawampung porsiyento (20%) ng kabuuang mga Yunit ng Tirahan sa Residensyal
na Pagpapaunlad ay ipapaupa sa Abot-kayang Halaga ng Pabahay, kung saan labing-apat
na porsiyento (14%) ang ipapaupa sa Abot-kayang Halaga ng Pabahay para sa mga
Sambahayang may Katamtamang Kita at anim na porsiyento (6%) ang ipapaupa sa Abotkayang Halaga ng Pabahay para sa mga Sambahayang may Napakababang Kita; o
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b.

Ang dalawampung porsiyento (20%) ng kabuuang mga Yunit ng Tirahan sa Residensyal
na Pagpapaunlad ay ipagbibili sa Abot-kayang Halaga ng Pabahay sa mga sambahayang
kumikita ng hindi hihigit sa sandaa't sampung porsiyento (110%) ng median ng kita sa
lugar. Maaaring ibenta ang mga naturang yunit sa mga sambahayang kumikita ng hindi
hihigit sa sandaa't dalawampung porsiyento (120%) ng median ng kita sa lugar;

2.

Ang kalidad ng disenyo ng labas at kabuuang kalidad ng konstruksiyon ng mga Yunit para sa Iba't
Ibang Uri ay naaayon dapat sa disenyo ng labas ng lahat ng yunit na may pangmerkadong antas sa
Residensyal na Pagpapaunlad at nakakatugon dapat sa lahat ng pamantayan sa lugar, disenyo, at
konstruksiyon na nakasaad sa Titulo 17 (Mga Gusali at Konstruksiyon), Titulo 19 (Mga
Subdibisyon), at Titulo 20 (Pagsosona) ng kodigong ito, maliban kung may ibang nakasaad sa
Ispesipikong Plano para sa Residensyal na Pagpapaunlad, kabilang ang, ngunit hindi limitado sa,
makabuluhang pagsunod sa lahat ng alituntunin sa disenyo na nasa Ispesipikong Plano;

3.

Tinutukoy sa Ispesipikong Plano para sa Residensyal na Pagpapaunlad ang lahat ng sumusunod
kaugnay ng mga Yunit para sa Iba't Ibang Uri: (i) ang tiyempo ng konstruksiyon, at (ii) ang mga
iniaatas kaugnay ng (a) heograpikong lokasyon sa Residensyal na Pagpapaunlad, (b) paradahan,
(c) mga amenidad, at (d) kuwadradong piye at bilang ng silid-tulugan; at

4.

Sa panahon ng Unang Pag-apruba, pipili ang aplikante kung susunod ba sa mga probisyon ng
Seksyon 5.08.320A.A.1.a o 5.08.320A.A.1.b. Kung aaprubahan ng inisyatibo ang Ispesipikong
Plano, tumutukoy ang “Unang Pag-apruba,” ayon sa pagkakagamit sa Kabanatang ito kaugnay ng
Residensyal na Pagpapaunlad na pinahihintulutan ng Ispesipikong Plano, sa Unang Pag-apruba sa
Residensyal na Pagpapaunlad ng Lunsod pagkalipas ng petsa ng pagkakabisa ng inisyatibo.

Ang Kabanata 18.20 (“MGA ISPESIPIKONG PLANO”) ng Titulo 18 (“LOKAL NA PAGPAPLANO”) ng Kodigong
Munisipal ng Lunsod ng San José ay inaamyendahan upang idagdag ang bagong Seksyon 18.20.010A gaya ng
sumusunod:
18.20.010A - Mga Ispesipikong Plano para sa Paglalatag ng Pabahay sa Nakatatanda ng Inisyatibo.
Sa kabila ng anumang nakasaad sa kabanatang ito na sumasalungat dito, hindi maaaplay ang mga iniaatas ng
kabanatang ito sa anumang ispesipikong plano na pinagtibay ng inisyatibo ng mga mamamayan na
nagpapatupad ng Paglalatag ng Pabahay sa Nakatatanda alinsunod sa Pangkalahatang Plano.
Sa pamamagitan nito, idinaragdag ang Seksyon 20.10.075 (“Distrito ng Ispesipikong Plano”) sa Kabanata 20.10
(“MGA PANGKALAHATANG PROBISYON AT DISTRITO NG PAGSOSONA)” ng Titulo 20
(“PAGSOSONA”) ng Kodigong Munisipal ng Lunsod ng San José gaya ng sumusunod:
20.10.075 – Distrito ng Ispesipikong Plano.
A. Sa pamamagitan nito, ang distrito ng ispesipikong plano ay tinatakdaan ng klasipikasyong distrito ng
pagsosona ng lunsod. Maaari itong tawaging sona ng ispesipikong plano o distrito ng ispesipikong plano o
distrito ng SP o sona ng SP.
B. Ang distrito ng SP ay maaaring maaplay sa teritoryong napapailalim sa isang ispesipikong plano na
pinagtibay alinsunod sa batas ng estado na sumasaklaw sa mga ispesipikong plano at, kung naaangkop, sa
Kabanata 18.20.
C. Kaugnay nito, maaari lang paunlarin ang paksang ari-arian alinsunod sa isang may bisang Permiso ng
Ispesipikong Plano na ibinigay bilang pagsunod sa naaangkop na ispesipikong plano.
Sa pamamagitan nito, idinaragdag ang Kabanata 20.65 (“SP – DISTRITO NG ISPESIPIKONG PLANO”) sa
Titulo 20 (“PAGSOSONA”) ng Kodigong Munisipal ng Lunsod ng San José gaya ng sumusunod:
Kabanata 20.65 - SP – DISTRITO NG ISPESIPIKONG PLANO
20.65.010 - Mga pangkalahatang probisyon.
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Walang gusali, istruktura o lupa ang gagamitin at walang gusali o istruktura ang itatayo, palalakihin o
babaguhin ang istruktura, o gigibain sa anumang distrito ng SP, maliban kung alinsunod sa mga probisyong
nakalagay sa kabanatang ito.
20.65.020 – Mga pinahihintulutang paggamit.
Ang mga pinahihintulutan, kundisyonal, at espesyal na paggamit sa isang distrito ng ispesipikong plano ay
ang mga nakasaad sa naaangkop na ispesipikong plano.
20.65.030 - Mga regulasyon sa pagpapaunlad.
Ang lahat ng pagpapaunlad sa mga distrito ng ispesipikong plano ay dapat sumunod sa pangkalahatan sa mga
regulasyon sa pagpapaunlad na nakalagay sa naaangkop na ispesipikong plano.
20.65.040 – Mga pamantayan sa pagganap.
Ang lahat ng pagpapaunlad sa mga distrito ng ispesipikong plano ay dapat sumunod sa pangkalahatan sa mga
pamantayan sa pagganap na ito:
A.

Sa distrito ng SP, walang pangunahin, hindi pangunahin, kaugnay o kundisyonal na paggamit o
aktibidad na nauugnay rito ang dapat isagawa o pahintulutan:
1. Sa paraang magdudulot ng o magreresulta sa mapaminsalang paglalabas ng anumang basurang
materyal sa ilalim o ibabaw ng lupa, papasok sa o sa loob ng anumang sanitary o storm sewer
system, papasok sa o sa loob ng anumang sistemang pantubig o sa tubig, o sa atmosphere; o
2. Sa paraang maituturing na banta sa mga tao o ari-arian o sa paraang mapanganib, kasuklamsuklam, o nakakasakit dahil sa paggawa ng sunog, pagsabog, o iba pang pisikal na panganib, o
dahil sa polusyon sa hangin, amoy, usok, ingay, alikabok, pagyanig, radyasyon, o sulasok; o
3. Sa paraang makakaabala sa publiko o pribadong mga tao o ari-arian.

B.

Ang sumusunod na mga ispesipikong pamantayan, nang hindi nililimitahan ang pagiging panlahatan ng
sinundang subseksyon, ay maaaplay gaya ng ipinapakita sa Talahanayan 20-137 sa mga partikular na
lugar ng distrito sa pagsosona ng SP, ayon sa matutukoy ng mga paggamit na pinahihintulutan sa lugar
na iyon ng naaangkop na ispesipikong plano.
Talahanayan 20-137

Mga Ispesipikong Pamantayan sa Pagganap na Naaangkop sa mga Partikular na Lugar sa Distrito ng SP
Mga Paggamit na Pinahihintulutan ng
Ispesipikong Plano sa Lugar

Ang mga Karagdagang Pamantayan sa Pagganap ay
Dapat Kapareho ng:

Residensyal, Aktibong Bukas na Espasyo

Mga Ispesipikong Pamantayan sa Pagganap para sa
mga Residensyal na Distrito ng Pagsosona

Komersyal, Pampubliko at Parang Pampubliko

Mga Ispesipikong Pamantayan sa Pagganap para sa
mga Pangkomersyong Distrito ng Pagsosona

Pang-industriya

Mga Ispesipikong Pamantayan sa Pagganap para sa
mga Pang-industriyang Distrito ng Pagsosona

Pasibong Bukas na Espasyo

Mga Ispesipikong Pamantayan sa Pagganap para sa
Bukas na Espasyo at mga Pang-agrikulturang Distrito
ng Pagsosona

Sa pamamagitan nito, idinaragdag ang Bahagi 8.5 (“MGA PERMISO NG ISPESIPIKONG PLANO”) sa Kabanata
20.100 (“PANGASIWAAN AT MGA PERMISO”) ng Titulo 20 (“PAGSOSONA”) ng Kodigong Munisipal ng
Lunsod ng San José gaya ng sumusunod:
Bahagi 8.5 – MGA PERMISO NG ISPESIPIKONG PLANO
20.100.990 – Mga Permiso ng Ispesipikong Plano

24

A. Ang mga probisyon ng bahaging ito ay maaaplay at sasaklaw sa pagbibigay ng mga permiso ng ispesipikong
plano, na karaniwang tinatawag na “Mga permiso ng SP” para sa mga pagpapaunlad sa mga distrito ng
ispesipikong plano na nangangailangan ng permiso ng SP.
B. Dapat matugunan ng isang ispesipikong plano na nag-aatas sa pagpapaunlad na kumuha ng permiso ng SP,
sa pinakamababa, ang lahat ng kinakailangang ito:
1.

Kapag kinakailangan ng permiso ng SP;

2.

Ang mga sumasaklaw na lupon na gumagawa sa unang hakbang at anumang paghahabol sa permiso
ng SP;

3.

Ang mga kinakailangang natuklasan upang maaprubahan ang permiso ng SP;

4.

Ang mga proseso ng pagdinig at pag-apela para sa permiso ng SP; at

5.

Ang proseso upang amyendahan o isaayos ang permiso ng SP.

C. Tinutugunan ng permiso ng SP ang mga aspeto ng hitsura at paggana ng pagpapaunlad at maaari ring maging
permiso sa paggamit. Maliban kung may ibang nakasaad sa naaangkop na ispesipikong plano, ang permiso ng SP
ay ang eksklusibong permiso sa pagpapaunlad at paggamit na kinakailangan para sa pagpapaunlad sa mga distrito
ng ispesipikong plano na saklaw ng isang ispesipikong plano na nag-aatas ng permiso ng SP. Ang anumang
permiso ng SP na ibibigay sa ilalim ng bahaging ito ay mapapailalim sa mga pangkalahatang probisyon ng
kabanatang ito na nauugnay sa mga permiso sa pagpapaunlad maliban kung may ibang nakasaad sa naaangkop
na ispesipikong plano.
Sa pamamagitan nito, idinaragdag ang Bahagi 7 (“MGA DISTRITO NG ISPESIPIKONG PLANO”) sa Kabanata
20.120 (“MGA PAGBABAGO AT PAG-AMYENDA SA PAGSOSONA”) ng Titulo 20 (“PAGSOSONA”) ng
Kodigong Munisipal ng Lunsod ng San José gaya ng sumusunod:
Bahagi 7 – MGA DISTRITO NG ISPESIPIKONG PLANO
20.120.600 – Distrito ng ispesipikong plano.
Ang mga probisyon ng Kodigong Munisipal para sa pagpapatibay ng mga ispesipikong plano ay maaaplay rin
sa pagpapasimula, pagpapatibay, at pag-amyenda sa anumang distrito ng ispesipikong plano, maliban na lang
kung pagtitibayin ng inisyatibo ang distrito ng ispesipikong plano.
Ang Mapa ng Pagsosona ng Lunsod ng San José ay inaamyendahan gaya ng sumusunod:
Sa pamamagitan nito, inaamyendahan ang “Mapa ng Pagsosona para sa Paggamit ng Lupa,” na may larawang
nakalakip para lang sa pagbibigay ng impormasyon sa pahina F-1 ng Eksibit F, upang muling isona ang ariariang napapailalim sa Ispesipikong Plano ng Evergreen Hills, gaya ng pinagtibay ng Inisyatibong ito, sa
“Ispesipikong Plano (SP)” mula sa “Agrikultura – Nakaplanong Pagpapaunlad (A(PD)),” gaya ng nakalagay
sa pahina F-2 ng Eksibit F.
Seksyon 5.

Mga Pag-amyenda sa Patakaran sa Pagpapaunlad ng Evergreen-East Hills.

Sa pamamagitan nito, inaamyendahan ng mga botante ang Patakaran sa Pagpapaunlad ng Evergreen-East Hills (“EEHDP”)
gaya ng sumusunod (ang bagong nilalamang ilalagay sa EEHDP ay ipapakita bilang nakasalungguhit na teksto at ang
nilalamang tatanggalin ay ipapakita bilang tekstong paburang ginuhitan; ang nilalamang ipinapakita sa uring regular o nakabold ay ang kasalukuyang teksto ng EEHDP at para lang sa pagbibigay ng impormasyon /sanggunian):
Ang Bahagi I, na may pamagat na “Nakaraan,” ay inaamyendahan upang idagdag ang sumusunod na bagong teksto
sa dulo ng Bahagi I gaya ng sumusunod:
Inisyatibo para sa mga Tahanan ng Nakatatanda ng Evergreen sa 2018
Dahil kinikilala ang kapansin-pansin at lumalaking pangangailangan para sa pabahay sa nakatatanda sa Lunsod,
ang Inisyatibo para sa mga Tahanan ng Nakatatanda ng Evergreen ay nagtakda ng programa para sa pagbibigay
ng pabahay sa nakatatanda sa mga lupang para sa pagtatrabaho na hindi masyadong nagagamit. Inamyendahan
ng Inisyatibo ang Pangkalahatang Plano ng Pagsasaalang-alang para sa San José sa 2040 upang magdagdag
ng mga Layunin at Patakarang sumusuporta sa pagtatayo ng pabahay sa nakatatanda sa Lunsod at upang
gumawa ng pagtatalaga para sa paggamit ng lupa para sa Paglalatag ng Pabahay sa Nakatatanda (“Paglalatag ng
Pabahay sa Nakatatanda”) na magtatakda ng mga pamantayan sa pagtatalaga ng mga lugar para sa Paglalatag ng
Pabahay sa Nakatatanda. Idinagdag ng Inisyatibo ang Paglalatag ng Pabahay sa Nakatatanda sa isang lugar na
itinalaga para sa Pang-industriyang Parke sa Lugar ng Patakaran sa Pagpapaunlad ng Evergreen-East Hills at
pinahintulutan nito ang Lunsod na suriin ang iba pang mga naaangkop na lugar sa Lunsod para sa Paglalatag ng
Pabahay sa Nakatatanda.
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Inamyendahan din ng Inisyatibo ang Patakaran sa Pagpapaunlad ng Evergreen-East Hills upang linawin
kung paano naaaplay ang Patakaran sa Pagpapaunlad ng Evergreen-East Hills sa mga proyekto ng pabahay
sa nakatatanda na alinsunod sa Paglalatag ng Pabahay sa Nakatatanda, linawin ang paggamit sa
kasalukuyang kapasidad sa pagpapaunlad, at gumawa ng iba pang mga pagpapahusay.
Ang Bahagi III, na may pamagat na “Paggamit ng Lupa,” ay inaamyendahan upang idagdag ang sumusunod na
bagong teksto pagkatapos ng subseksyong may pamagat na “Patakaran sa Abot-kayang Pabahay” gaya ng
sumusunod:
PATAKARAN SA PABAHAY SA NAKATATANDA
Ang EEHDP, na naaayon sa Pangunahing Resulta #5 (sumangguni sa Apendise A - Mga Gumagabay na
Prinsipyo para sa Pagpaplano sa Paggamit ng Lupa at Transportasyon), na nabuo sa pamamagitan ng
Proseso ng Diskarte para sa Bisyon ng Evergreen-East Hills, ay para sa paggawa ng mga oportunidad sa
pabahay para sa iba't ibang uri ng sambahayan at antas ng kita. Ang Mga Alituntunin sa Disenyo ng
Gumagabay na Prinsipyo na isinama sa Apendise B ay sumusuporta rin sa mga oportunidad sa pabahay
para sa iba't ibang uri ng sambahayan at antas ng kita. Hinihikayat ang pagtatayo ng iba't ibang uri ng
pabahay para sa mga nakatatanda, kabilang ang aktibo at independiyenteng pamumuhay, may tulong na
pamumuhay, pangangalaga para sa may problema sa alaala, at iba pang mga pasilidad para sa paninirahang
may tuluyan at pangangalaga. Hinihikayat din ang mga abot-kayang yunit para sa nakatatanda at mga abotkayang pasilidad ng pangangalaga na nagpapabuti sa pagtanda sa komunidad.
Ang subseksyong may pamagat na “Patakaran sa Pagtitingi,” sa Bahagi III na may pamagat na “Paggamit ng
Lupa,” ay inaamyendahan gaya ng sumusunod:
Ang EEDHP, na naaayon sa Pangunahing Resulta Blg. 4 (sumangguni sa Apendise A – Mga Gumagabay
na Prinsipyo para sa Pagpaplano sa Paggamit ng Lupa at Transportasyon), na nabuo sa pamamagitan ng
proseso ng Diskarte ng Evergreen-East Hills, ay para sa pagtataguyod ng masisiglang lugar na
pangkomersyo/pangnegosyo, magagamit sa maraming paraan, at residensyal, kabilang ang mga
karagdagang oportunidad para sa paggamit ng mga opisina ng koreo, pangangalagang pangkalusugan,
libangan at iba pang mga paggamit sa pagtitingi. Hinihikayat din sa mga Gumagabay na Prinsipyo at mga
Alituntunin sa Disenyo na kasama sa Apendise A, B, at C para sa Patakarang ito ang pagpapaunlad na
magagamit sa maraming paraan. Ang mga proyektong naglalayon ng laking mahigit 35 yunit ng tirahan,
maliban pa sa mga proyektong alinsunod sa Paglalatag ng Pabahay sa Nakatatanda ng Pangkalahatang
Plano ng Pagsasaalang-alang para sa San José sa 2040, ay dapat sumunod sa mga ispesipikong
alituntunin sa disenyo para sa pagpapaunlad na magagamit sa maraming paraan upang magtaguyod ng
matagumpay na mga oportunidad sa pagtitingi (sumangguni sa Apendise C).
Ang subseksyong may pamagat na “Umiiral nang Kapasidad sa Pagpapaunlad,” sa Bahagi III na may pamagat
na “Paggamit ng Lupa,” ay inaamyendahan gaya ng sumusunod:
Umiiral nang Kapasidad sa Pagpapaunlad
Ang lahat ng ari-ariang may umiiral nang kapasidad sa pagpapaunlad sa anyo ng mga umiiral nang gusali,
karapatan, paglalaan ng trapiko sa ilalim ng dating patakaran, o itinalagang biyahe sa Imbentaryo ng mga
Naaprubahang Biyahe (ATI) ng Lunsod ay maaaring muling gumamit ng mga buo nang istruktura batay sa
umiiral nang antas ng kapasidad sa trapiko na iyon. Para sa mga ari-ariang may kapasidad sa anyo ng mga
paglalaan sa ilalim ng dating patakaran, aAng antas ng kapasidad sa trapiko para sa mga naturang ari-arian
ay tutukuyin mula sa nauugnay na paggawa ng trapiko (mga biyahe) sa ilalim ng Orihinal na Patakaran sa
Pagpapaunlad ng Evergreen ayon sa pagkakaamyenda. Para sa mga ari-ariang may kapasidad sa anyo ng
mga itinalagang biyahe sa ATI ng Lunsod, ang antas ng kapasidad sa trapiko para sa mga naturang ari-arian
ay ang pinagsama-samang kabuuang bilang ng mga biyaheng itinalaga sa ari-arian sa ATI ng Lunsod sa
panahon ng pag-apruba sa karapatan sa panimulang pagpaplano (hal., ang una sa muling pagsosona,
permiso sa pagpapaunlad, mapa ng subdibisyon, o katumbas na pagkilos o, sa kaso ng muling pagsosona ng
mga ari-arian ng inisyatibo, ang petsa ng paghahain sa Paunawa ng Layuin na palaganapin ang inisyatibo)
(ang “Paglalaan ng ATI”). Ikekredito ang mga kasalukuyang paglalaan ng biyahe para sa isang ari-arian
para sasa anumang pagpapaunlad o muling paggamit sa mga buo nang istruktura ng ari-ariang iyon,
kabilang ang mga iminumungkahing pagbabago sa paggamit (hal., maaaring ikredito ang mga umiiral nang
pangkomersyong biyahe sa isang bagong residensyal na proyekto na papalit sa pangkomersyong paggamit;
maaaring ikredito ang mga kasalukuyang pang-industriyang paglalaan ng ATI sa isang bagong residensyal
na proyekto). Ang mga biyahe para sa ari-ariang iyon ay mananatili sa ATI ng Lunsod at patuloy na
makukuha ang kapasidad sa trapiko para sa ari-ariang iyon hanggang sa magamit ito o hanggang sa mapaso
ang lahat ng karapatan para sa ari-ariang iyon. Ang pagpapaunlad na lalabis sa kasalukuyang paglalaan ng
biyahe ay mangangailangan ng (mga) bagong paglalaan gaya ng nakasaad sa mga sumusunod na probisyon
ng Patakarang ito. Ang pagpapaunlad na hindi lalabis sa kasalukuyang paglalaan ng mga biyahe ay hindi
mangangailangan ng mga bagong paglalaan gaya ng nakasaad sa Patakarang ito o kaya ay papatawan ng
mga Bayarin para sa Epekto sa Trapiko sa ilalim ng Patakarang ito. Halimbawa, para sa mga ari-ariang may
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umiiral nang kapasidad sa anyo ng mga itinalagang biyahe sa ATI ng Lunsod, kung ang pinagsama-samang
bilang ng mga biyaheng mabubuo ng iminumungkahing pagpapaunlad ay mas mababa sa o katumbas ng
pinagsama-samang bilang ng mga biyahe sa Paglalaan ng ATI para sa mga ari-arian, hindi mangangailangan
ng mga bagong paglalaan sa ilalim ng Patakarang ito at walang anumang ipapataw na Bayarin para sa
Epekto sa Trapiko sa ilalim ng Patakarang ito. Mula Agosto 2008, ang mga hindi natayuang paglalaan para
sa mga tirahan sa ilalim ng dating patakaran ay may kabuuang 446 na yunit ng tirahan, gaya ng nakalagay sa
Apendise I ng Patakarang ito.
Ang Bahagi III, na may pamagat na “Paggamit ng Lupa,” ay inaamyendahan upang idagdag ang sumusunod na
bagong subseksyon pagkatapos ng subseksyong may pamagat na “Umiiral nang Kapasidad sa Pagpapaunlad”
gaya ng sumusunod:
Kapasidad sa Pagpapaunlad para sa Paglalatag ng Pabahay sa Nakatatanda
Ang Paglalatag ng Pabahay sa Nakatatanda ay kasalukuyang naaaplay sa isang lugar sa EEHDP na
itinalaga bilang Pang-industriyang Parke sa Pangkalahatang Plano ng Pagsasaalang-alang para sa
San José sa 2040, na nagpapahintulot sa pagpapaunlad ng pang-industriyang parke na may proporsyon ng
lawak ng palapag na hanggang 10.0 at taas na hanggang 15 palapag. Ang site ay may kapasidad sa
pagpapaunlad sa anyo ng mga itinalagang biyahe sa ATI ng Lunsod. Ang mga proyekto ng pabahay sa
nakatatanda ay gumagawa ng lubhang mas kaunting biyahe kumpara sa karaniwang pabahay o siksik na
paggamit na para sa pagtatrabaho. Bilang pagkilala sa kapansin-pansin at lumalaking pangangailangan para
sa pabahay sa nakatatanda at sa paggawa ng mas kaunting biyahe na nauugnay sa mga proyekto ng pabahay
sa nakatatanda, ang pagpapaunlad ng mga proyekto ng pabahay sa nakatatanda na alinsunod sa Paglalatag
ng Pabahay sa Nakatatanda ng Pangkalahatang Plano ng Pagsasaalang-alang para sa San José sa 2040 ay
hindi mangangailangan ng mga bagong paglalaan gaya ng nakasaad sa Patakarang ito o kaya ay papatawan
ng mga Bayarin para sa Epekto sa Trapiko sa ilalim ng Patakarang ito. Ang mga naturang proyekto ay
mananatiling napapailalim sa iba pang mga naaangkop na probisyon ng Patakarang ito, kabilang ang mga
pamantayan sa epekto sa trapiko at mga sukatan sa pamamahala ng pangangailangan ng transportasyon
(ayon sa Bahagi IV ng EEHDP), mga pagpapahusay sa pagpapatakbo ng lugar, pagpapahupa ng trapiko, at
konstruksiyon/mga pagpapahusay sa sakayan/babaan ng bus (ayon sa Bahagi V ng EEHDP), sa apat na
iniaatas na nakalista sa mga nakabalangkas na punto sa Bahagi VI ng EEHDP sa ilalim ng ulo na
“Paglalaan ng Kapasidad sa Pagpapaunlad” na naaaplay sa lahat ng bagong pagpapaunlad, at sa
pagsasaalang-alang sa mga Gumagabay na Prinsipyo para sa Pagpaplano sa Paggamit ng Lupa at mga
Alituntunin sa Disenyo ng Gumagabay na Prinsipyo alinsunod sa Bahagi II ng EEHDP.
Ang subseksyong may pamagat na “Pool ng Yunit ng Bagong Residensyal na Pagpapaunlad,” sa Bahagi III na
may pamagat na “Paggamit ng Lupa,” ay inaamyendahan gaya ng sumusunod:
Yunit na Pool ng Bagong Residensyal na Pagpapaunlad
Ang Patakaran sa Pagpapaunlad ng Evergreen-East Hills ay nagtatakda ng kapasidad para sa pagpapatayo ng
hanggang 500 bagong yunit ng tirahan sa lugar ng Patakaran. Inilalagay ang kapasidad na ito sa isang “pool”
na maaaring ilaan sa anumang ari-arian ayon sa mga pamantayan sa paglalaan na nakalagay sa Patakarang
ito (tingnan ang Kabanata VI, Pagsasakatuparan).
•
•

Sa pinakamababa, maaaring maglaan ng 70% sa maliliit na proyekto, na may laking 35 yunit pababa.
Maaaring gumamit ng hanggang 30% ng mga yunit ng pool (150 yunit) para sa paglalaan sa mga proyekto ng
pagpapaunlad na mahigit 35 yunit kung natutugunan ng mga mungkahi ang mga pamantayang nakalagay
para sa Malalaking Proyekto.

Itinuturing na “nailaan” ang mga yunit sa pag-apruba sa isang muling pagsosona, permiso sa pagpapaunlad o
subdibisyon sa pamamagitan ng pansamantalang pag-apruba o pag-apruba sa mapa ng parsela, alinman ang
mauna. Ang anumang uri ng residensyal na pagpapaunlad na nangangailangan ng paglalaan sa ilalim ng
Patakarang ito, kabilang ang mga proyekto ng mga tirahang pang-isang pamilya o pangmaraming pamilya
(ngunit hindi kasama ang mga proyektong alinsunod sa Paglalatag ng Pabahay sa Nakatatanda) ay
paglalaanan ng mga yunit mula sa pool na ito. Hindi pinahihintulutan ng Patakarang ito ang anumang
karagdagang residensyal na pagpapaunlad na nangangailangan ng paglalaan sa ilalim ng Patakarang ito na
mahigit sa ispesipikong paglalaang ito ng 500 yunit. Ang anumang karagdagang residensyal na
pagpapaunlad na nangangailangan ng paglalaan sa ilalim ng Patakarang ito na mahigit 500 yunit ay
mangangailangan ng pag-amyenda sa binagong Patakarang ito at malamang na karagdagang kasunod na
akreditasyong pangkapaligiran. May gabay para sa mga pagbabago sa hinaharap sa Kabanata VII, Mga
Pag-amyenda sa EEHDP sa Hinaharap.
Ang subseksyong may pamagat na “Iba Pang mga Paggamit ng Lupa,” sa Bahagi III na may pamagat na “Paggamit
ng Lupa,” ay inaamyendahan gaya ng sumusunod:
Iba Pang mga Paggamit ng Lupa
Ang pribadong pagpapaunlad o iba pang pagpapaunlad ng pampublikong ahensya na hindi pasok sa mga tradisyonal na
anyo ng mga pangkomersyo, pang-opisina, mga proyektong alinsunod sa Paglalatag ng Pabahay sa Nakatatanda,
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o residensyal na pagpapaunlad sa usapin ng bilang ng mga biyahe sa pinakaabalang oras sa umaga/gabi na
nagagawa kada kuwadradong piye o yunit ng tirahan ay dapat magkalkula ng katumbas na nagagawang
biyahe. Itutumbas ng katumbas na nagagawang biyahe ang bilang ng mga biyahe sa pinakaabalang oras sa
umaga/gabi mula sa mungkahing pagpapaunlad sa dami ng kuwadradong piye para sa mga pangkomersyo
o pang-opisinang paggamit o sa bilang ng mga yunit ng tirahan para sa residensyal na paggamit. Para sa
mga proyektong magagamit sa maraming paraan, ang katumbas na nagagawang biyahe ay magtutumbas ng
kumbinasyon ng pangkomersyo o pang-opisinang kuwadradong piye at yunit ng tirahan. Kakailanganin ng
matutukoy na katumbas na dami ng pangkomersyo at pang-opisinang kuwadradong piye o bilang ng mga
yunit ng tirahan na kumuha sa naaangkop na kategorya o mga kategorya ng pool ng pagpapaunlad sa
trapiko (pangkomersyo, pang-opisina, at/o residensyal) na naaprubahan sa pamamagitan ng Patakarang ito.
Dahil ang mga mungkahi ng “iba pang paggamit ng lupa” na ito ay dapat kumuha sa pool ng pagpapaunlad,
dapat sumunod ang mga mungkahi sa mga probisyon ng Patakarang ito na naaangkop sa pool ng
pagpapaunlad. Halimbawa, kakailanganing matugunan ng anumang mungkahi na kukuha ng mahigit
35 yunit sa pool ng residensyal na pagpapaunlad batay sa katumbas na nagagawang biyahe ang mga
pamantayan para sa malalaking proyekto gaya ng nakabalangkas sa seksyong Pagsasakatuparan ng
Patakarang ito. Dapat matugunan ng anumang mga proyektong napapabilang sa kategoryang “Iba Pang
mga Paggamit ng Lupa” ang isa sa dalawang pamantayan sa ibaba:
1.
2.

Hindi lumalampas ang proyekto sa katumbas na nagagawang biyahe ng isang residensyal na
proyekto na 35 yunit pababa.
Sa ibang sitwasyon ay makukuwalipika ang proyekto para sa katayuan bilang malaking proyekto
batay sa mga pamantayang tinukoy sa patakaran sa pagpapaunlad.

Ang subseksyong may pamagat na “Iba Pang mga Uri ng Pagpapaunlad,” na nasa Bahagi IV na may pamagat
na “Patakaran at mga Pamantayan sa Transportasyon,” ay inaamyendahan gaya ng sumusunod:
Iba Pang mga Uri ng Pagpapaunlad. Ang pagpapaunlad sa hinaharap na hindi pasok sa mga karaniwang
kahulugan ng residensyal, mga proyektong alinsunod sa Paglalatag ng Pabahay sa Nakatatanda, pagtitingi,
o pang-opisina, gaya ng mga pasilidad na pampubliko o parang pampubliko, ay dapat pa ring suriin para sa
pagsunod sa nabanggit na mga Pamantayan para sa Epekto sa Trapiko. Ang naturang pagpapaunlad ay
dapat magbigay ng pagpapagaan sa mga epekto nito sa trapiko, na naaayon sa Patakaran ng EEHD,
maliban na lang kung gagawa ng mga hindi kanais-nais na problema sa iba pang mga paraan ng pagbiyahe
ang mga kinakailangang pagpapahusay. Sakaling magkaroon ng mga hindi kanais-nais na problema sa iba
pang mga paraan ng pagbiyahe, maaaring pag-isipan ng Konseho ng Lunsod kung dapat bang baguhin ang
Patakaran ng EEHD upang pahintulutan ang pagpapaunlad sa kabila ng pagbaba ng LOS o pagbawalan ang
naturang pagpapaunlad bilang pagsasaalang-alang sa magreresultang LOS. Ang karagdagang residensyal,
pangkomersyo, at pang-opisinang pagpapaunlad (hindi kasama ang mga proyektong alinsunod sa
Paglalatag ng Pabahay sa Nakatatanda) na lampas sa kasalukuyang kapasidad sa pagpapaunlad at ang pool
ng pagpapaunlad ay dapat lang isaalang-alang sa pamamagitan ng pag-amyenda sa EEHDP na ito kung
maisakatuparan ang isa sa mga sitwasyong nakasaad sa Kabanata VII, Mga Pag-amyenda sa EEHDP sa
Hinaharap. Sumangguni sa Kabanata III, Paggamit ng Lupa, para sa gabay hinggil sa mga bagong
pampublikong pasilidad ng Lunsod.
Ang subseksyong may pamagat na “Pangkalahatang-tanaw,” sa Bahagi V na may pamagat na “Transportasyon at
Imprastraktura,” ay inaamyendahan gaya ng sumusunod:
PANGKALAHATANG-TANAW
Isang pangunahing elemento ng EEHDP ang konstruksiyon ng mga bagong proyekto ng imprastraktura ng
transportasyon kasabay ng konstruksiyon ng bagong pagpapaunlad sa Lugar ng EEHDP. Nahahati ang mga
pag-aayos sa transportasyon na ito sa dalawang kategorya: Mga Pag-aayos para sa Pagpapagaan sa
Transportasyon at Mga Pagpapahusay sa Pagpapatakbo ng Lugar. Ang mga pag-aayos para sa
Pagpapagaan sa Transportasyon ay popondohan sa pamamagitan ng pagkuha ng Bayarin para sa Epekto sa
Trapiko mula sa bagong pagpapaunlad na lampas sa kasalukuyang kapasidad sa pagpapaunlad (hindi kasama
ang mga proyektong alinsunod sa Paglalatag ng Pabahay sa Nakatatanda). Isang Pag-aaral ng Nexus, ang
“Pag-aaral ng Nexus para sa Patakaran sa Pagpapaunlad ng Evergreen-East Hills,” na may petsa na
Hulyo 7, 2008, ang inihanda upang itaguyod ang ugnayan sa pagitan ng bagong pagpapaunlad sa
iminumungkahing kapasidad sa pagpapaunlad at ng mga Pag-aayos sa Hakbang sa Pagpapagaan sa
Transportasyon na popondohan sa pamamagitan ng Bayarin para sa Epekto sa Trapiko.
Dapat gawin/ilagay ang mga Pagpapahusay sa Pagpapatakbo ng Lugar sa panahon ng pagpapaunlad sa mga
ispesipikong lugar at popondohan ang mga ito ng tagapagpaunlad ng partikular na lugar.
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Ang subseksyong may pamagat na “Mga Pag-aayos para sa Pagpapagaan sa Transportasyon,” sa Bahagi V na may
pamagat na “Transportasyon at Imprastraktura,” ay inaamyendahan gaya ng sumusunod:
MGA PAG-AAYOS PARA SA PAGPAPAGAAN SA TRANSPORTASYON
Tinutugunan ng mga Pag-aayos sa Hakbang sa Pagpapagaan sa Transportasyon ang mga ispesipikong
epekto sa trapiko na nauugnay sa ganap na pagpapaunlad sa limitadong kapasidad sa pagpapaunlad ng
Patakaran ng EEHD (tinutukoy sa ibaba sa pahinang ito at pahina 20) at direktang makakabuti ang mga ito
sa daloy ng trapiko sa lugar ng Patakaran. Ang konstruksiyon ng mga pag-aayos para sa pagpapagaan ng
transportasyon ay popondohan o gagawan ng paraan upang mapondohan sa pamamagitan ng paggamit ng
mga bayaring nakolekta sa Bayarin para sa Epekto sa Trapiko na inaaplay sa lahat ng bagong residensyal,
pangtingi, at pangkomersyong opisinang pagpapaunlad na bibigyang-daan sa pamamagitan ng Patakaran ng
EEHD na lalabis sa kasalukuyang kapasidad sa pagpapaunlad (hindi kasama ang mga proyektong alinsunod
sa Paglalatag ng Pabahay sa Nakatatanda). Ang mga karagdagang detalye ng Bayarin para sa Epekto sa
Trapiko ay tinatalakay sa ibaba sa Kabanata ng Pagsasakatuparan. Ang mga ispesipikong hakbang sa
pagpapagaan ay:
1)

Capitol Expressway at Quimby Road: Magdagdag ng mga eksklusibong pahilaga at
pasilangang lane para sa pagliko pakanan sa panulukang ito.

2)

Nieman Boulevard at Yerba Buena Road: Magdagdag ng pangalawang pakanlurang lane para
sa pagliko pakaliwa sa panulukang ito.

3)

Tully Road at McLaughlin Avenue: Magdagdag ng ekslusibong pahilagang lane para sa
pagliko pakanan sa panulukang ito.

4)

White Road at Aborn Road: Magdagdag ng pangalawang pakanlurang lane sa kaliwa sa
panulukang ito.

5)

US 101 at Yerba Buena Road (Silangan): Gawing nakabahaging tuluy-tuloy na lane/lane para
sa pagliko pakanan ang isang pakanlurang tuluy-tuloy na lane sa panulukang ito.

6)

White Road at Quimby Road: Magdagdag ng pangalawang pahilagang lane para sa pagliko
pakaliwa sa panulukang ito.

7)

San Felipe Road at Yerba Buena Road (Timog): Magdaragdag sa panulukang ito ng
pangalawang pasilangang lane para sa pagliko pakaliwa at pangalawang patimog na lane para
sa pagliko pakaliwa.

Ang subseksyong may pamagat na “Paglalaan ng Kapasidad sa Pagpapaunlad,” sa Bahagi VI na may pamagat na
“Pagsasakatuparan,” ay inaamyendahan gaya ng sumusunod:
PAGLALAAN NG KAPASIDAD SA PAGPAPAUNLAD
Ang paglalaan ng kapasidad sa pagpapaunlad na ibinibigay sa pamamagitan ng Patakarang ito ay
tinutukoy alinsunod sa mga pamantayang nakalagay sa seksyong ito. Ginagawa ang mga paglalaan sa
panahon ng unang pag-apruba sa karapatan sa Pagpaplano (ang mauuna sa Nakaplanong Pagsosona sa
Pagpapaunlad, Permiso sa Pagpapaunlad ng Lugar, Pansamantalang Mapa o Mapa ng Parsela, o katumbas
na pagkilos) at patuloy na magkakaroon ng bisa hanggang sa mapaso ang lahat ng naturang karapatan.
Bukod pa sa pagtugon sa mga patakaran sa paglalaan sa pahina 22-27 ng Patakaran ng EEHD na ito, ang
lahat ng bagong pagpapaunlad sa Lugar ng EEHDP, kabilang ang mga proyektong gumagamit sa mga
kasalukuyang paglalaan, mga kasalukuyang kredito ng biyahe, o paglalaan ng kapasidad ng pool ng
bagong pagpapaunlad, ay dapat na:
•

•

•
•

Itaguyod ang mga Pangunahing Diskarte, Layunin at Patakaran ng Pangkalahatang Plano ng
Lunsod ng San Jose. Bagama't dapat sumunod ang pagpapaunlad sa lahat ng naaangkop na aspeto
ng Pangkalahatang Plano, kabilang sa mga patakaran sa pagpapaunlad na partikular na may
kaugnayan sa topograpiya at kapaligiran ng lugar ng Evergreen-East Hills ang mga patakaran sa
pagpapaunlad at patakaran sa pagprotekta sa kahabaan ng tabing-ilog.
Sumunod sa mga Alituntunin sa Disenyo ng Lunsod para sa mga Pangkomersyo, Pangindustriya, at Residensyal na paggamit, o sa mga alternatibong alituntunin sa disenyo na
pinagtibay bilang bahagi ng isang Ispesipikong Plano.
Hindi mangailangan ng pagbabago sa mga hangganan ng Lugar ng Panlunsod na Serbisyo o
Hangganan ng Panlunsod na Pagpapayabong.
Hindi gumawa ng mga makabuluhang negatibong epekto sa kapaligiran, kabilang ang, ngunit
hindi limitado sa, mga proyektong hindi dapat mangailangan ng makabuluhang pag-aantas-antas
o iba pang pagbabago sa kalikasan.
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Ang subseksyong may pamagat na ‘“Hindi Paglulumpol’ at Pangunahing Pagpaplano na Iniaatas para sa
Residensyal na Pagpapaunlad,” sa Bahagi VI na may pamagat na “Pagsasakatuparan,” ay inaamyendahan gaya ng
sumusunod:
Ang “Hindi Paglulumpol” at Pangunahing Pagpaplano na Iniaatas para sa Residensyal na Pagpapaunlad
Ang paglalaan ng kapasidad sa pagpapaunlad sa pamamagitan ng proseso ng pag-apruba sa paggamit ng
lupa sa mga lugar sa nasasakupan ng EEHDP ay dapat lang isagawa kung ganap na ginagamit ng
iminumungkahing residensyal na pagpapaunlad ang iminumungkahing lugar ng proyekto na naaayon sa
pagtatalaga sa Diagram ng Paggamit ng Lupa/Transportasyon ng Pangkalahatang Plano, teksto ng
Pangkalahatang Plano, at iba pang mga naaangkop na patakaran (hal., Patakaran sa Kahabaan ng Tabingilog). Hindi dapat magsagawa ng pagpapaunlad sa isang bahagi ng lugar, kung saan mananatiling bakante
ang iba pang mga bahagi ng lugar bilang pagrereserba para sa mga potensyal na oportunidad sa
pagpapaunlad sa hinaharap na hindi sumusunod sa EEHDP. Tumutukoy ang lugar sa isa o higit pang
magkakadikit na parsela na gumagana bilang iisa. Ganap na ginagamit o ganap na pinapaunlad ng isang
proyekto ang lugar kung walang malalaking bahagi ng lugar ang mananatiling bakante pagkatapos ng
iminumungkahing pagpapaunlad.
Kung hindi ganap na mapapaunlad ang isang lugar nang naaayon sa pagtatalaga ng Diagram ng Paggamit
ng Lupa/Transportasyon ng Pangkalahatang Plano, teksto ng Pangkalahatang Plano, at nang alinsunod sa
mga pamantayang nakalagay sa Patakarang ito, hindi kuwalipikado ang lugar na kumuha sa pool. Kung
magmumungkahi ng Pag-amyenda sa Diagram ng Paggamit ng Lupa/Transportasyon (maliban pa sa pagamyenda ng inisyatibo), dapat sabay na iproseso ang iba pang mga naaangkop na karapatan (muling
pagsosona, Permiso sa Pagpapaunlad ng Lugar, at/o Pansamantalang Mapa) sa pag-amyenda sa Diagram ng
Paggamit ng Lupa/Transportasyon upang makumpirma ang layunin ng aplikante na ipatupad ang
iminumungkahing Pag-amyenda na naaayon sa EEHDP. Ang pamantayang ito ay maaaplay lang sa
residensyal na pagpapaunlad. Ang pagpapaunlad na pangkomersyo, pang-opisina, panlibangan, para sa mga
pampublikong pasilidad, at iba pang mga hindi residensyal na pagpapaunlad ay pinahihintulutan sa mga
bahagi ng malalaking lugar dahil isinasama sa mga paggamit na ito ang mga biyaheng nangyayari na o
binabawasan ng mga ito ang bilang ng mga biyaheng mula sa nasasakupan ng Evergreen-East Hills para sa
akses sa mga serbisyong ito. Bukod pa rito, gumagawa rin ang ilan sa mga paggamit na ito ng mga
oportunidad sa pagtatrabaho na makakatulong na mag-ayos sa isyu sa balanse ng mga trabaho/pabahay sa
nasasakupan ng Evergreen-East Hills.
Ang mga kundisyon para sa pagsasaalang-alang sa isang Pag-amyenda sa Patakaran sa Pagpapaunlad na ito
ay binibigyang-diin sa Kabanata VII, Mga Pag-amyenda sa EEHDP sa Hinaharap.
Ang subseksyong may pamagat na “Mga Layunin sa Pagsasakatuparan,” sa subseksyong may pamagat na
“Paglalaan ng Residensyal na Pool,” sa subseksyong may pamagat na “Paglalaan ng Kapasidad sa
Pagpapaunlad,” sa Bahagi VI na may pamagat na “Pagsasakatuparan,” ay inaamyendahan gaya ng sumusunod:
Mga Layunin sa Pagsasakatuparan
Ang mga layunin ng EEHDP ay bawasan ang siksikan sa lansangan kapag posible, na magpapabuti sa
kalidad ng buhay ng mga residente. Hindi kailanman ipamamahagi ang kabuuang bilang ng mga yunit
(maliban pa sa mga yunit sa mga proyektong alinsunod sa Paglalatag ng Pabahay sa Nakatatanda) sa
pamamagitan ng pag-aaplay sa mga layuning ito na lampas sa kabuuang limitasyon na 500 yunit ng tirahan
na nakatakda sa pag-amyendang ito. Sakaling magkaroon ng higit na pangangailangan para sa residensyal
na pagpapaunlad sa Lugar ng Patakaran na mas malaki sa kasalukuyang kapasidad sa pagpapaunlad, mga
proyektong alinsunod sa Paglalatag ng Pabahay sa Nakatatanda, at sa 500 pinahihintulutan ng residensyal
na pool, susuriin ang mga nakatalang proyekto ng mga tauhan sa Pagpaplano para sa pagsunod ng mga ito
sa mga sumusunod na layunin sa pagpapaluwag ng trapiko:
1)

Lapit sa Pampublikong Transportasyon – Anumang mga proyektong nasa 2,000 talampakan mula sa
kasalukuyan o nakaplanong light rail o sakayan/babaan ng bus na may mga ruta ng bus na madalas
daanan. Ang mga proyekto ay dapat mayroon ding mga pinahusay na probisyon para sa pagpaparada
ng bisikleta at koneksyon para sa mga naglalakad sa lugar.

2)

Lapit sa mga Serbisyo sa Komunidad – Anumang mga proyektong nasa ¼ milya mula sa mga
serbisyo sa komunidad gaya ng mga paaralan, aklatan, at pangkomersyong lugar. Kasama rito ang
mga kasalukuyang serbisyo at serbisyong ibibigay sa hinaharap, kabilang ang mga naaprubahan sa
pamamagitan ng pagkilos ng Konseho ng Lunsod, gaya ng mga pangunahing plano, ispesipikong
plano, at plano ng Inisyatibo ng Matibay na Kapitbahayan.

Sakaling dapat tanggihan o bawasan ang ilang residensyal na aplikasyon dahil ang kabuuang mga
iminumungkahing yunit ng tirahan ng mga pinagsama-samang aplikasyon ay lampas sa 500 residensyal na pool,
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ang mga aplikasyon sa pagpapaunlad na nakatala na nakakatugon sa isa o higit pa sa mga layunin sa
itaas ay isasaalang-alang para sa pag-apruba bago ang mga proyektong hindi nakakatugon sa alinman sa
mga layunin. Ang anumang pagpapaunlad na lilihis sa ipinagpapalagay na distribusyon ng trapiko sa
Karagdagang Ulat sa Epekto sa Kapaligiran ay maaaring kailanganing magbigay ng karagdagang ulat sa
trapiko at magsagawa ng karagdagang akreditasyon para sa kapaligiran para sa trapiko.
Ang Bahagi VII, na may pamagat na “Mga Pag-amyenda sa EEHDP sa Hinaharap,” ay inaamyendahan
upang idagdag ang sumusunod na bagong teksto sa dulo ng Bahagi VII gaya ng sumusunod:
Sa kabila ng anumang nakasaad sa EEHDP na ito na sumasalungat dito, ang mga pag-amyenda sa
EEHDP na pinagtibay ng inisyatibo ay hindi mangangailangan ng pagsunod sa mga probisyon ng
Bahagi VII na ito.
Seksyon 6.

Pagpapatibay sa Ispesipikong Plano para sa mga Tahanan ng Nakatatanda ng Evergreen.

Sa pamamagitan nito, pinagtitibay ang Ispesipikong Plano para sa mga Tahanan ng Nakatatanda ng Evergreen (ang
“Ispesipikong Plano”), na nakalakip bilang Eksibit G sa Inisyatibong ito.
Seksyon 7.

Pagsasakatuparan sa Inisyatibong ito.

A.
Sa petsa ng pagkakabisa sa Inisyatibong ito, inaatasan ang Lunsod na maagap na gawin ang lahat ng
naaangkop na pagkilos na kinakailangan upang ipatupad ang Inisyatibong ito, kabilang ang, ngunit hindi limitado sa,
pagsasagawa sa anumang administratibong hakbang na kinakailangan upang isapanahon ang lahat ng mapa, numero,
at anupamang dokumento ng Lunsod, nang walang pagbubukod, na pinananatili ng Lunsod upang makasunod ang
mga ito sa mga patakarang ayon sa batas na nakalagay sa Inisyatibong ito. Itinuturing ang Inisyatibong ito na
pinagtibay at may bisa pagsapit ng pinakamaagang petsang posible ayon sa batas pagkatapos pagtibayin ng Konseho
ng Lunsod ang Inisyatibong ito, o patunayan ng Opisyal ng Halalan ang pagboto sa Inisyatibo ng mga botante ng
Lunsod ng San José, alinman ang mauuna.
B.
Pagsapit ng petsa ng pagkakabisa ng Inisyatibong ito, sa pamamagitan nito, ipinapasok sa
Pangkalahatang Plano ang mga probisyon ng Pangkalahatang Plano ng Seksyon 3 ng Inisyatibong ito; maliban kung
ang apat na pag-amyenda sa anumang mandatoryong elemento ng Pangkalahatang Plano na pinahihintulutan ng
batas ng estado para sa anumang taon sa kalendaryo ay nagamit na sa taon ng pagkakabisa ng Inisyatibong ito, ang
mga pag-amyenda sa Pangkalahatang Plano na nakalagay sa Inisyatibong ito ang mga unang pag-amyenda na
ilalagay sa Pangkalahatang Plano sa Enero 1 ng susunod na taon.
C.
Ang Pangkalahatang Planong may bisa sa petsa kung kailan inihain ang Paunawa ng Layunin na
Palaganapin ang Inisyatibong ito (“Petsa ng Paghahain”) at ang Pangkalahatang Plano, ayon sa pagkakaamyenda ng
Inisyatibong ito, ay mayroong pinagsama-samang pahayag ng mga patakaran na magkakaayon at magkakatugma
para sa Lunsod. Upang matiyak na ang Pangkalahatang Plano ng Lunsod ay mananatiling magkakasama,
magkakaayon at magkakatugmang pahayag ng mga patakaran para sa Lunsod, ang anumang probisyon ng
Pangkalahatang Plano na pagtitibayin sa pagitan ng Petsa ng Paghahain at ng petsa ng pagkakabisa ng mga pagamyenda sa Pangkalahatang Plano na pinagtibay ng Inisyatibong ito, kung ang ang nasabing pansamantalang
ipinatutupad na probisyon ay hindi nakaayon o babawas, gagawang walang-bisa, gagawang walang-saysay, o sisira
sa mga pag-amyenda sa Pangkalahatang Plano na pinagtibay ng Inisyatibong ito, ay aamyendahan sa lalong
madaling panahon at sa paraan at panahon na iniaatas ng batas ng estado upang matiyak ang pagkakaayon sa pagitan
ng mga probisyong pinagtibay ng Inisyatibong ito at iba pang mga elemento ng Pangkalahatang Plano.
D.
Pagsapit ng petsa ng pagkakabisa ng Inisyatibong ito, sa pamamagitan nito, ipinapasok ang mga
probisyon ng Seksyon 4 sa Kodigong Munisipal ng Lunsod ng San José.
Seksyon 8.

Epekto ng Iba Pang mga Panukala sa Iisang Balota.

Sa pag-apruba sa Inisyatibong ito, layunin ng mga botante na gumawa ng kumprehensibong panregulasyong plano
na sasaklaw sa probisyon ng pabahay sa nakatatanda na alinsunod sa isang Paglalatag ng Pabahay sa Nakatatanda at
sa paggamit at pagpapaunlad sa ari-arian sa hinaharap sa lugar ng Ispesipikong Plano para sa mga Tahanan ng
Nakatatanda ng Evergreen (ang “Ari-arian”). Upang matiyak na hindi nakahahadlang ang layuning ito, inihaharap
ang Inisyatibong ito sa mga botante bilang alternatibo sa, at nang may hayagang layon na makikipagkumpitensya ito
sa, lahat ng inisyatibo ng botante o panukalang itinataguyod ng Lunsod, nang walang pagbubukod, na nasa balota rin
ng Inisyatibong ito at kung maaaprubahan ay kokontrol sa probisyon ng pabahay sa nakatatanda o paggamit o
pagpapaunlad sa Ari-arian sa anumang paraan (ang bawat isa ay “Hindi Tugmang Inisyatibo”). Sakaling ang
Inisyatibong ito at ang isa o higit pang mga Hindi Tugmang Inisyatibo ay pagtibayin ng mga botante sa halalan ding
iyon, layon ng mga botante na ang panukala lang na nakakatanggap ng pinakamalaking bilang ng mga positibong
boto ang kokontrol sa kabuuan nito, at ang nasabing iba pang panukala o mga panukala ay ituring na walang-saysay
at walang anumang bisa ayon sa batas. Hindi kailanman bibigyang-kahulugan ang Inisyatibong ito sa paraang
magpapahintulot sa pagpapatakbo rito nang kasabay ang mga tugmang probisyon ng anumang Hindi Tugmang
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Inisyatibo. Kung aaprubahan ang Inisyatibong ito ng mga botante sa halalan ding iyon, at ang nasabing Hindi
Tugmang Inisyatibo ay mawawalan ng bisa di-kalaunan, maipapatupad ng Inisyatibong ito ang sarili nito at
mabibigyan ito ng ganap na kapangyarihan ng batas.
Seksyon 9.

Pagbibigay-kahulugan at Kakayahang Ihiwalay.

A.
Ang Inisyatibong ito ay dapat maunawaan bilang nakaayon sa lahat ng batas, tuntunin at regulasyon ng
pederal na pamahalaan at estado. Kung ang anumang seksyon, subseksyon, pangungusap, sugnay, parirala, bahagi, o
parte ng Inisyatibong ito ay ituturing na walang bisa o labag sa saligang-batas ng isang panghuling pagpapasiya ng
isang hukumang may angkop na hurisdiksiyon, hindi maaapektuhan ng nasabing pagpapasiya ang pagkakaroon ng
bisa ng mga natitirang bahagi ng Inisyatibong ito. Idinedeklara ng mga botante na ang Inisyatibong ito, at ang bawat
seksyon, subseksyon, pangungusap, sugnay, parirala, bahagi, o parte nito, ay pagtitibayin o ipapasa kahit na ang isa
o higit pang mga seksyon, subseksyon, pangungusap, sugnay, parirala, bahagi o parte ay mapag-alamang walang
bisa. Kung ang anumang tadhana ng Inisyatibong ito ay mapapatunayang walang bisa kung ilalapat sa sinumang tao
o anumang sitwasyon, ang nasabing kawalan ng bisa ay hindi makakaapekto sa anumang pagkakalapat ng
Inisyatibong ito na maaaring bigyang-bisa nang wala ang hindi wastong pagkakalapat.
B.
Kung ang anumang bahagi ng Inisyatibong ito ay ituturing na walang bisa ng isang hukumang may angkop
na hurisdiksiyon, kami, ang mga Mamamayan ng Lunsod ng San José, ay nagpapahayag sa aming masidhing
pagnanais na: (i) gamitin ng Konseho ng Lunsod ang pinakamahuhusay nitong pagsisikap na panatilihin at muling
ipatupad ang bahaging iyon, at (ii) ipatupad ng Konseho ng Lunsod ang Inisyatibong ito sa pamamagitan ng
pagsasagawa sa lahat ng hakbang hangga't maaari upang lunasan ang anumang mga kakapusan o kakulangan na
tinutukoy ng hukuman sa paraang nakaayon sa hayagan at ipinapahiwatig na layon ng Inisyatibong ito, kasama na
ang pagpapatibay o muling pagpapatupad sa anumang nasabing bahagi sa paraang nakaayon sa Inisyatibong ito.
C.
Dapat ay malawakang maunawaan ang Inisyatibong ito upang makamit ang mga layuning nakasaad sa
itaas. Layon ng mga botante na mabigyang-kahulugan o maipatupad ang mga probisyon ng Inisyatibong ito ng
Lunsod at ng iba pa sa paraang nangangasiwa sa layuning nakatakda sa Inisyatibong ito.
Seksyon 10.

Pag-amyenda o Pagpapawalang-bisa.

Bago sumapit ang 10 taon pagkalipas ng petsa ng pagkakabisa ng Inisyatibo, ang mga probisyon ng Inisyatibong ito
at ang mga pag-amyenda at ang Ispesipikong Plano para sa mga Tahanan ng Nakatatanda ng Evergreen na
pinagtitibay nito ay maaari lang amyendahan o ipawalang-bisa ng mayoriya ng mga botante ng Lunsod ng San José
na bumoboto sa isang halalang isinasagawa alinsunod sa naaangkop na batas. Pagsapit o pagkalipas ng 10 taon
pagkatapos ng petsa ng pagkakabisa ng Inisyatibo, hindi kakailanganin ang boto ng mga mamamayan upang
amyendahan o ipawalang-bisa ang anumang bahagi ng Inisyatibo, at ang Inisyatibong ito at ang mga pag-amyenda
at ang Ispesipikong Plano ng Evergreen na pinagtitibay nito ay maaaring amyendahan o ipawalang-bisa ng anumang
pamamaraang sa ibang paraan ay pinahihintulutan ng batas. Ang mga petsang ito ay ibibinbin sa loob ng panahong
katumbas ng panahon kung kailan inihain at nananatiling aktibo ang anumang paglilitis o katulad na pagkilos na
humahamon sa Inisyatibo, kabilang ang alinman sa mga pag-amyenda o ang Ispesipikong Plano para sa mga
Tahanan ng Nakatatanda ng Evergreen na pinagtitibay ng Inisyatibo. Ang teksto ng mga kasalukuyang probisyon ng
Pangkalahatang Plano ng Pagsasaalang-alang para sa San José sa 2040, Kodigong Munisipal ng Lunsod ng
San José, at Patakaran sa Pagpapaunlad ng Evergreen-East Hills na sinipi sa Inisyatibong ito ngunit hindi binago rito
ay hindi napapailalim sa Seksyong ito.
Seksyon 11.

Listahan ng Eksibit.

Ang mga sumusunod na eksibit ay inilalakip sa Inisyatibong ito at isinasama rito:
Eksibit A:

Pag-amyenda sa “Diagram ng mga Nakaplanong Lugar ng Pagpapayabong” ng Pangkalahatang
Plano ng Pagsasaalang-alang para sa San José sa 2040

Eksibit B:

Pag-amyenda sa “Diagram ng Ugnayan ng Transportasyon” ng Pangkalahatang Plano ng
Pagsasaalang-alang para sa San José sa 2040

Eksibit C:

Pag-amyenda sa “Diagram ng Paggamit ng Lupa/Transportasyon” ng Pangkalahatang Plano ng
Pagsasaalang-alang para sa San José sa 2040

Eksibit D:

Pag-amyenda sa Diagram na “Mga Sakop ng Plano – Mga Panlunsod na Village – Mga
Nakaplanong Lugar ng Pagpapayabong sa Pabahay” ng Pangkalahatang Plano ng Pagsasaalangalang para sa San José sa 2040

Eksibit E:

Pag-amyenda sa “Talahanayan: Nakaplanong Kapasidad sa Trabaho at Mga Lugar ng
Pagpapayabong sa Pabahay ng Sakop (3 Sakop)” ng Apendise 5 ng Pangkalahatang Plano ng
Pagsasaalang-alang para sa San José sa 2040
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Eksibit F:

Pag-amyenda sa Pagsosona

Eksibit G:

Ispesipikong Plano para sa mga Tahanan ng Nakatatanda ng Evergreen

Eksibit H:

Chart ng Pagkakaayon ng Pangkalahatang Plano

Eksibit I:

Patakaran sa Pagpapaunlad ng Evergreen-East Hills (para lang sa pagbibigay ng impormasyon)
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PANUKALA SA INISYATIBO NA DIREKTANG IHAHARAP SA MGA BOTANTE

EKSIBIT A
SA INISYATIBO

PAG-AMYENDA SA
PANGKALAHATANG PLANO NG PAGSASAALANG-ALANG PARA SA SAN JOSÉ SA 2040
“DIAGRAM NG MGA NAKAPLANONG LUGAR NG PAGPAPAYABONG”

PANUKALA SA INISYATIBO NA DIREKTANG IHAHARAP SA MGA BOTANTE
Ang Diagram ng mga Nakaplanong Lugar ng Pagpapayabong, gaya ng nakasaad sa Pangkalahatang Plano ng Pagsasaalangalang para sa San José sa 2040 sa petsa ng paghahain sa Inisyatibong ito, ay ipinapakita sa ibaba para lang sa pagbibigay ng
impormasyon:
PAN G K A L AH A T AN G PL ANO N G PA G SA S A AL AN G - A L AN G PA RA SA S AN J O S É S A 2 0 4 0
DI A GR AM N G M G A N AK AP L AN O N G L U G A R N G PA G PAP AY AB O N G

A-1

PANUKALA SA INISYATIBO NA DIREKTANG IHAHARAP SA MGA BOTANTE
DIAGRAM NG MGA NAKAPLANONG LUGAR NG PAGPAPAYABONG
Ang nauugnay na bahagi ng Diagram ng mga Nakaplanong Lugar ng Pagpapayabong, gaya ng nakasaad sa
Pangkalahatang Plano ng Pagsasaalang-alang para sa San José sa 2040 sa petsa ng paghahain sa Inisyatibong ito, ay
ipinapakita sa ibaba para lang sa pagbibigay ng impormasyon (ang ari-ariang paksa ng Ispesipikong Plano para sa mga
Tahanan ng Nakatatanda ng Evergreen na pinagtitibay ng Inisyatibong ito ay nasa kapansin-pansing pulang bilog sa
diagram para sa madaling pagsangguni):

A-2

PANUKALA SA INISYATIBO NA DIREKTANG IHAHARAP SA MGA BOTANTE
PAG-AMYENDA SA DIAGRAM NG MGA NAKAPLANONG LUGAR NG PAGPAPAYABONG
Ang Diagram ng mga Nakaplanong Lugar ng Pagpapayabong ng Pangkalahatang Plano ng Pagsasaalang-alang
para sa San José sa 2040 ay inaamyendahan ng Inisyatibong ito upang idagdag ang mga pagtatalaga ng
Paglalatag ng Pabahay sa Nakatatanda at Ispesipikong Plano para sa mga Tahanan ng Nakatatanda ng Evergreen
sa ari-ariang paksa ng Ispesipikong Plano para sa mga Tahanan ng Nakatatanda ng Evergreen na pinagtitibay ng
Inisyatibong ito, at idagdag ang Ispesipikong Plano para sa mga Tahanan ng Nakatatanda ng Evergreen sa
listahan ng mga Lugar ng Ispesipikong Plano. Ang nauugnay na bahagi ng diagram, ayon sa pagkakaamyenda ng
Inisyatibo, ay ipinapakita sa ibaba (ang ari-arian sa Ispesipikong Plano para sa mga Tahanan ng Nakatatanda ng
Evergreen ay nasa kapansin-pansing pulang bilog sa diagram para sa madaling pagsangguni, at nakasalungguhit
ang tekstong idaragdag):

A-3

PANUKALA SA INISYATIBO NA DIREKTANG IHAHARAP SA MGA BOTANTE

EKSIBIT B
SA INISYATIBO

PAG-AMYENDA SA
PANGKALAHATANG PLANO NG PAGSASAALANG-ALANG PARA SA SAN JOSÉ SA 2040
“DIAGRAM NG UGNAYAN NG TRANSPORTASYON”

PANUKALA SA INISYATIBO NA DIREKTANG IHAHARAP SA MGA BOTANTE
Ang Diagram ng Ugnayan ng Transportasyon, gaya ng nakasaad sa Pangkalahatang Plano ng Pagsasaalang-

B-1

alang para sa San José sa 2040 sa petsa ng paghahain sa Inisyatibong ito, ay ipinapakita sa ibaba para lang sa
pagbibigay ng impormasyon:

PANGKALAHATANG PLANO NG PAGSASAALANGALANG PARA SA SAN JOSÉ SA 2040

PANUKALA SA INISYATIBO NA DIREKTANG IHAHARAP SA MGA BOTANTE

DIAGRAM NG UGNAYAN NG TRANSPORTASYON
Ang nauugnay na bahagi ng Diagram ng Ugnayan ng Transportasyon, gaya ng nakasaad sa Pangkalahatang Plano ng
Pagsasaalang-alang para sa San José sa 2040 sa petsa ng paghahain sa Inisyatibong ito, ay ipinapakita sa ibaba para lang sa
pagbibigay ng impormasyon (ang nauugnay na lugar ay nasa kapansin-pansing pulang bilog sa diagram para sa madaling
pagsangguni):

B-2

PANUKALA SA INISYATIBO NA DIREKTANG IHAHARAP SA MGA BOTANTE
PAG-AMYENDA SA DIAGRAM NG UGNAYAN NG TRANSPORTASYON
Ang Diagram ng Ugnayan ng Transportasyon ng Pangkalahatang Plano ng Pagsasaalang-alang para sa San José sa 2040 ay
inaamyendahan ng Inisyatibong ito, nang sa gayon ay maalis sa pagkakatalaga bilang "Tagapag-ugnay na Kalye ng Lunsod" ang
bahagi ng Yerba Buena Road na dumaraan sa ari-ariang paksa ng Ispesipikong Plano para sa mga Tahanan ng Nakatatanda ng
Evergreen na pinagtitibay ng Inisyatibong ito. Ang nauugnay na bahagi ng diagram, ayon sa pagkakaamyenda ng Inisyatibo, ay
ipinapakita sa ibaba (ang pag-amyenda ay nasa kapansin-pansing pulang bilog sa diagram para sa madaling pagsangguni):

B-3

PANUKALA SA INISYATIBO NA DIREKTANG IHAHARAP SA MGA BOTANTE

EKSIBIT C
SA INISYATIBO

PAG-AMYENDA SA
PANGKALAHATANG PLANO NG PAGSASAALANG-ALANG PARA SA SAN JOSÉ SA 2040
"DIAGRAM NG PAGGAMIT NG LUPA/TRANSPORTASYON"

PANUKALA SA INISYATIBO NA DIREKTANG IHAHARAP SA MGA BOTANTE
Ang Diagram ng Paggamit ng Lupa/Transportasyon, gaya ng nakalagay sa PDF na makikita sa website ng Lunsod sa

PANG K A L AH A T ANG PL ANO NG PAG SA S A AL AN G - A L ANG PA RA SA S AN J O S É S A 2 0 4 0
DI AG R A M NG P AG G A M I T N G LUP A/ T RA N S PO R TA S YO N

petsa ng paghahain sa Inisyatibong ito, ay ipinapakita sa ibaba para lang sa pagbibigay ng impormasyon:

C-1

PANUKALA SA INISYATIBO NA DIREKTANG IHAHARAP SA MGA BOTANTE
DIAGRAM NG PAGGAMIT NG LUPA/TRANSPORTASYON
Ang nauugnay na bahagi ng Diagram ng Paggamit ng Lupa/Transportasyon, gaya ng nakalagay sa PDF na makikita sa
website ng Lunsod sa petsa ng paghahain sa Inisyatibong ito, ay ipinapakita sa ibaba para lang sa pagbibigay ng
impormasyon (ang ari-ariang paksa ng Ispesipikong Plano para sa mga Tahanan ng Nakatatanda ng Evergreen na pinagtitibay
ng Inisyatibong ito ay nasa kapansin-pansing pulang bilog sa diagram para sa madaling pagsangguni):

C-2

PANUKALA SA INISYATIBO NA DIREKTANG IHAHARAP SA MGA BOTANTE PAG-AMYENDA SA
DIAGRAM NG PAGGAMIT NG LUPA/TRANSPORTASYON
Ang nauugnay na bahagi ng Diagram ng Paggamit ng Lupa/Transportasyon, gaya ng nakalagay sa PDF na makikita sa
website ng Lunsod sa petsa ng paghahain sa Inisyatibong ito, ay inaamyendahan ng Inisyatibong ito upang idagdag ang mga
pagtatalaga ng Ispesipikong Plano at Paglalatag ng Pabahay sa Nakatatanda sa ari-ariang paksa ng Ispesipikong Plano para
sa mga Tahanan ng Nakatatanda ng Evergreen na pinagtitibay ng Inisyatibong ito (ang ari-ariang paksa ng Ispesipikong
Plano para sa mga Tahanan ng Nakatatanda ng Evergreen na pinagtitibay ng Inisyatibong ito ay nasa kapansin-pansing
pulang bilog sa diagram para sa madaling pagsangguni, at nakasalungguhit ang tekstong idaragdag):

C-3

PANUKALA SA INISYATIBO NA DIREKTANG ISUSUMITE SA MGA BOTANTE

EKSIBIT D
SA INISYATIBO

PAGSUSOG SA
PANGKALAHATANG PLANO NG PAGSASAALANG-ALANG PARA SA SAN JOSÉ SA 2040
DIAGRAM NA “MGA SAKOP NG PLANO–MGA PAMAYANAN SA LUNSOD–MGA
NAKAPLANONG LUGAR PARA SA PAGPAPAYABONG NG PABAHAY”

PANUKALA SA INISYATIBO NA DIREKTANG ISUSUMITE SA MGA BOTANTE
Ang Diagram na Mga Sakop ng Plano-Mga Pamayanan sa Lunsod-Mga Nakaplanong Lugar para sa
Pagpapayabong ng Pabahay, gaya ng nakasaad sa Pangkalahatang Plano ng Pagsasaalang-alang sa San José sa
2040 sa petsa ng paghahain sa Inisyatibong ito, ay ipinapakita sa ibaba para lang sa pagbibigay ng impormasyon:
MGA SAKOP NG PLANO–MGA PAMAYANAN SA LUNSOD–MGA NAKAPLANONG
LUGAR PARA SA PAGPAPAYABONG NG PABAHAY

D-1

PANUKALA SA INISYATIBO NA DIREKTANG ISUSUMITE SA MGA BOTANTE
PAGSUSOG SA DIAGRAM NA MGA SAKOP NG PLANO–MGA PAMAYANAN SA
LUNSOD–MGA NAKAPLANONG LUGAR PARA SA PAGPAPAYABONG NG PABAHAY
Sinususog sa Inisyatibong ito ang Diagram na Mga Sakop ng Plano-Mga Pamayanan sa Lunsod-Mga
Nakaplanong Lugar para sa Pagpapayabong ng Pabahay upang bigyang-linaw na ang mga ispesipikong
planong nagpapatupad sa Paglalatag ng Pabahay sa Nakatatanda ay hindi mga Lugar para sa
Pagpapayabong ng kabahayan at dahil dito, hindi inilalarawan ang mga iyon sa diagram na ito
(ang tekstong idaragdag ay nakasalungguhit):
MGA SAKOP NG PLANO–MGA PAMAYANAN SA LUNSOD–MGA
NAKAPLANONG LUGAR PARA SA PAGPAPAYABONG NG PABAHAY

D-2

PANUKALA SA INISYATIBO NA DIREKTANG ISUSUMITE SA MGA BOTANTE

EKSIBIT E
SA INISYATIBO

PAGSUSOG SA “TALAHANAYAN: MGA LUGAR PARA SA PAGPAPAYABONG NG
KAPASIDAD SA TRABAHO AT PABAHAY
AYON SA SAKOP (3 SAKOP)”
NG APENDISE 5 NG PANGKALAHATANG PLANO NG PAGSASAALANG-ALANG PARA SA
SAN JOSÉ SA 2040

PANUKALA SA INISYATIBO NA DIREKTANG ISUSUMITE SA MGA BOTANTE
PAGSUSOG SA TALAHANAYAN: MGA NAKAPLANONG LUGAR PARA SA
PAGPAPAYABONG NG KAPASIDAD SA TRABAHO AT PABAHAY
AYON SA SAKOP
Talahanayan: Ang Mga Nakaplanong Lugar para sa Pagpapayabong ng Kapasidad sa Trabaho at
Pabahay ayon sa Sakop (3 Sakop), na kasama sa Pangkalahatang Plano ng Pagsasaalang-alang para sa
San José sa 2040 bilang Apendise 5, ay sinususog ayon sa sumusunod (ang tekstong idaragdag ay
nakasalungguhit, ang tinanggal naman na teksto ay ginuhitan):
Mga Nakaplanong Lugar para sa Pagpapayabong ng Kapasidad sa Trabaho at Pabahay ayon sa Sakop
(3 Sakop)
751,450 Trabaho at 429,350 na Yunit ng Tirahan; 1.1 J/ER
Sa umiiral na Pagpapaunlad na may petsang 2008: 369,450 Trabaho at 309,350 Yunit ng Tirahan (Dwelling Unit o DU)
Pagpapayabong na Lampas sa Umiiral na: 382,000 Trabaho at 120,000 Yunit ng Tirahan (hindi kasama ang pabahay sa nakatatanda na
nakaalinsunod sa Paglalatag ng Pabahay sa Nakatatanda)

KAPASIDAD

Mga

PAGSUBAYBAY

Nakaplano
ng Sukat
Nakapla Nakapla Nakaplano
ng Dami ng ng Akre
nong
nong
para sa
Kapasid Dami ng Ilalatag na Kabahayan
Pabahay sa
ad sa Pabahay
g May
Nakatatand
Trabaho
(DU)
Maraming
a (DU)
Gamit

Base

Nakaplanong Kapasidad sa Patakar
Pagpapayabong ng Yunit
ng Tirahan (DU) para sa
mga Pamayanan sa Lunsod
ayon sa Sakop
(Tagal ng Panahon)

May
Karapatan Sakop 1 Sakop 2 Sakop 3
Na
Kabuuang Kapasidad sa Pagpapayabong na
nasa Plano

382,000 120,000

32,610

14,839

48,500

10,360

4,938

5,422

48,500

10,360

4,938

5,422

24,379

24,626

Mga
Parte
2-4
23,546

Downtown
Downtown (v)

890
Sub-total ng Downtown

Mga Nasasakupan ng Ispesipikong Plano

Ispesipikong Plano sa Communications Hill

942

1,700

2,775

2,775

Diskarte sa Kabahayan ng Jackson-Taylor

109

100

1,190

656

Ispesipikong Plano sa Martha Gardens

145

0

1,760

Ispesipikong Plano sa Midtown

219

1,000

1,600

646

954

169

891

Ispesipikong Plano sa Nasasakupan ng
Istasyon ng Tamien
Pangkalahatang Plano sa Alviso (v)
Ispesipikong Plano sa Evergreen
(hindi kasama ang V55)
Ispesipikong Plano para sa
mga Tahanan ng

149
11,443
879

600

1,060

18,700

70

0

25

22,100

8,480

200

Sub-Total ng Ispesipikong Plano

534
1,760

70
25
910
910

4,271

4,209

Mga Lupang para sa Pagtatrabaho *

Monterey Business Corridor (v)

421

1,095

0

New Edenvale

754

10,000

0

Nasasakupan ng Old Edenvale (Bernal)

474

15,000

780

1,722

45,000

0

368

10,000

0

4,382

100,000

32,640

VT1-Lundy / Milpitas BART

150

28,400

0

Berryessa / International
Business Park (v)

448

4,583

0

Mabury (v)

300

2,265

0

East Gish (v)

442

2,300

0

Senter Road (v)

345

2,275

0

194

1,600

0

North Coyote Valley
Pang-industriyang Lugar sa Kampus ng
Evergreen
North San Jose
(kasama na ang Rincon South)

VT5-Santa Clara /
Airport West (FMC)

E-1

780

9,094

23,546

PANUKALA SA INISYATIBO NA DIREKTANG ISUSUMITE SA MGA BOTANTE
VT7-Blossom Hill / Monterey Rd

24

1,940

0

Monterey Rd

24

100

0

VR16-S. Capitol Av / Capitol Expy

2

100

0

VR24-Monterey Hwy / Senter Rd

35

100

0

16

100

0

VT25-W. Capitol Expy /

VR26-E. Capitol Expy /
McLaughlin Dr
VR27-W. Capitol Expy /
Vistapark Dr

15

100

0

C42-Story Rd (v)

115

1,823

0

C45-Country Fairgrounds

184

100

0

226,881

33,420

Sub-Total ng Mga Lupang para sa Pagtatrabaho

9,874

23,546

Mga Pamayanan sa Lunsod sa Panrehiyong
Transportasyon
VT2-Berryessa BART /
Berryessa Rd / Lundy Av (v)

250

22,100

4,814

48

VT3-Five Wounds BART

32

4,050

845

8

VT4-The Alameda (East)

19

1,610

411

4

177

VT6-Blossom Hill / Hitachi

302

0

2,930

29

2,930

27,760

9,000

500

1,440

A (kanluran ng Sunol)

2,000

1,937

B (Lugar ng Reed & Graham)

1,200

675

Sub-Total ng Mga Pamayanan sa Panrehiyong
Transportasyon

3,884

930
845

6,991

234

1,164

845

Mga Pamayanan sa Lunsod sa Lokal na
Transportasyon (Kasalukuyang LRT)
VR8-Curtner Light Rail /
Caltrain (v)

43

VR9-Race Street Light Rail (v)

78

36

1,440

532

1,405
675

VR10-Capitol / 87 Light Rail (v)

48

750

1,195

30

1,195

VR11-Penitencia Creek Light Rail

30

0

920

23

920

Hostetter Rd (v)
VR13-N. Capitol Av /

23

500

1,230

23

1,230

Berryessa Rd (v)

49

1,000

1,465

37

1,465

VR14-N. Capitol Ave / Mabury Rd

30

100

700

18

700

VR15-N. Capitol Av / McKee Rd (v)
VR17-Oakridge Mall at mga Kalapit na Lugar
(v)

55

1,000

1,930

48

1,930

A (Cambrian / Pioneer)

3,375

2,712

68

2,712

B (Edenvale)

5,715

4,487

115

4,487

500

600

15

600

VR12-N. Capitol Av /

323

VR18-Blossom Hill Rd / Cahalan Av

28

VR19-Blossom Hill Rd / Snell Av

45

500

770

27

8

762

CR20-N. 1st Street

66

2,520

1,678

42

333

1,345

CR21-Southwest Expressway (v)

132

750

3,007

75

339

2,668

20,410

24,746

1,212

23,534

Sub-Total ng Mga Pamayanan sa Lokal na
Transportasyon (Kasalukuyang LRT)
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Mga Pamayanan sa Lunsod sa Lokal na
Transportasyon (Nakaplanong BRT/PRT)
VR22-Arcadia /

78

1,150

250

58

450

1,000

25

A (Kanluran ng 17th Street)

64

795

850

17

850

B (Roosevelt Park)

47

605

650

13

650

A (Little Portugal)

18

100

310

6

B (Alum Rock)

72

870

1,010

20

C (Silangan ng 680)

61

650

1,175

24

1,175

16

200

400

8

400

A (Silangan)

48

380

480

10

B (Gitna)

32

260

330

7

95

235

C (Kanluran)

39

340

435

9

218

217

A (Silangan)

78

1,500

1,300

26

8

B (Gitna)

116

2,000

1,750

35

1,750

C (Kanluran)

75

1,000

810

16

810

10,300

10,750

90

900

1,000

20

116

8,500

2,635

53

C36-Paseo de Saratoga at mga Kalapit na Lugar

140

1,500

2,500

50

2,500

C37-Santa Teresa Bl / Bernal Rd

56

850

524

14

524

C38-Winchester Boulevard

216

2,000

2,200

40

C39-S. Bascom Avenue (Hilaga)

62

1,000

1,560

28

C40-S. Bascom Avenue (Timog) (v)

63

500

805

16

74

731

C41-Saratoga Avenue (v)

100

1,500

1,115

22

89

1,026

C43-S. De Anza Boulevard (v)

64

2,140

845

45

800

C44-Camden / Hillsdale Avenue

90

2,000

800

20,890

13,984

Eastridge (potensyal) Light Rail (v)
VR23-E. Capitol Expy / Silver Cree k Rd

250
1,000

CR28-E. Santa Clara Street

CR29-Alum Rock Avenue

CR30-The Alameda (Kanluran)

310
93

917

CR31-W. San Carlos Street
480

CR32-Stevens Creek Boulevard

Sub-Total ng mga Pamayanan sa
Lokal na Transportasyon
(Nakaplanong BRT/ LRT)

664

1,292

3,659

6,427

Pangkomersiyong Koridor at mga Sentrong
Pamayanan sa Lunsod
C34-Tully Rd / S. King Rd
C35-Valley Fair /
Santana Row at mga Kalapit na Lugar (v)

Sub-total ng Pangkomersiyong
Koridor at mga Sentrong Pamayanan

1,000
725

441

1,910

1,759
1,560

20

800

1,374

12,610

Mga Pamayanan sa Kapitbahayan
V47-Landess Av / Morrill Av

16

100

270

7

270

V48-Piedmont Rd / Sierra Rd

11

100

150

4

150

V49-McKee Rd / Toyon Av

13

100

180

5

180

V50-McKee Rd / White Rd (v)

10

100

168

4

V52-E. Capitol Expy / Foxdale Dr

14

100

212

5

212

V53-Quimby Rd / S. White Rd

16

100

225

6

225
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V54-Aborn Rd / San Felipe Rd

19

100

310

8

V55-Pamayanan ng Evergreen

30

0

385

10

V57-S. 24th St / William Ct (v)

9

100

217

5

V58-Monterey Rd / Chynoweth Rd

26

100

120

3

120

V59-Santa Teresa Bl / Cottle Rd (v)

31

500

313

13

313

V60-Santa Teresa Bl / Snell Av

11

100

140

4

140

V61-Bollinger Rd / Miller Av

13

100

160

4

160

V62-Bollinger Rd / Lawrence Expy

5

100

70

2

70

V63-Hamilton Av/ Meridian Av

40

500

710

18

710

V64-Almaden Expy / Hillsdale Av

24

400

370

9

370

V65-Foxworth Av / Meridian Av

16

100

250

6

V67-Branham Ln / Meridian Av

18

100

310

8

310

V68-Camden Av / Branham Ln

26

200

450

11

450

V69-Kooser Rd / Meridian Av

20

200

350

9

350

V70-Camden Av / Kooser Rd (v)

26

100

623

16

623

V71-Meridian Av / Redmond Av

10

100

120

3

120

3,400

6,103

129

Sub-Total ng mga Pamayanan sa Kapitbahayan

310
385
67

150

55

195

385

5,589

Iba Pang Tinukoy na Lugar para sa
Pagpapayabong
Mga Bakanteng Lupa

558

1,759

1,460

1,460

May Karapatan Na at Hindi Pa Naitatayo

513

0

1,697

1,697

1,759

3,157

3,157

Sub-Total ng Iba Pang Tinukoy na Lugar para sa
Pagpapayabong
Mga Paalala:

DU (Dwelling Units) = Mga Yunit ng Tirahan (Okupado at Bakante)
Nakaplanong Dami ng Pabahay (DU) = Ang bilang ng bagong yunit ng tirahan na itatayo sa loob ng tinukoy na lugar para sa pagpapayabong sa pamamagitan
ng muling pagpapaunlad sa mga nakaplanong lupa para sa Kabahayang Maraming Gamit ayon sa inaasahang pagkasiksik ng lugar (DU/AC)
Tinatantyang Pagpapayabong ng DU ayon sa Sakop (Tagal ng Panahon) = Ang nakaplanong bilang ng yunit ng tirahan sa loob ng bawat lugar para sa
pagpapayabong batay sa pagiging magagamit ng mga Lugar para sa Pagpapayabong ng Pabahay na nakatalaga sa Diagram ng Paggamit ng Lupa sa
Pangkalahatang Plano na ginagawang magagamit nang parte-parte sa paglipas ng panahon.
Base-Mga yunit ng bahay na kasalukuyan nang mayroong may karapatang magmay-ari (Pambuong Lunsod), dagdag pa ang kapasidad para sa mga bagong
yunit ng bahay na nakaplano sa loob ng mga nasasakupan ng Ispesipikong Plano, hindi kasama ang mga ispesipikong planong nagpapatupad sa Paglalatag ng
Pabahay sa Nakatatanda.
Mga Bakanteng Lupa = Mga potensyal na kapasidad para sa pagpapaunlad batay sa pagtatalaga sa pinakabagong Pangkalahatang Plano para sa mga lugar
na tinutukoy bilang kasalukuyang bakante o hindi naman nagagamit alinsunod sa tinatantyang kapasidad sa pinakabagong Pangkalahatang Plano. Tinutukoy
ang mga lupang ito sa Imbentaryo ng Bakanteng Lupa na pinakahuling naisapanahon ng Lunsod noong 2007. Ang mga Lugar para sa Pagpapayabong na may
kasamang kapasidad para sa Bakanteng Lupa ay isinasaad nang may (v).

Nakaplanong Dami ng Ilalatag na Pabahay sa Nakatatanda (DU) = Ang bilang ng bagong yunit ng tirahan na itatayo sa loob ng mga lugar na pauunlarin
alinsunod sa Paglalatag ng Pabahay sa Nakatatanda.

* Ang isang bahagi ng mga trabahong ilalaan sa mga Lupang para sa Pagtatrabaho ay maaaring ilaan na lang sa ibang Lupang para sa Pagtatrabaho nang
nakaayon sa pagtatalaga sa paggamit ng lupa para sa Paglalatag ng Pabahay sa Nakatatanda.
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EKSIBIT F
SA INISYATIBO

SUSOG SA PAGSOSONA

PANUKALA SA INISYATIBO NA DIREKTANG ISUSUMITE SA MGA BOTANTE

MAPA NG PAGSOSONA SA PAGGAMIT NG LUPA
Ang isang paglalarawan sa Mapa ng Pagsosona sa Paggamit ng Lupa ng San José, ayon sa kung paano
ito umiiral hanggang sa petsa ng paghahain sa Inisyatibong ito, ay ipinapakita sa ibaba para lang sa
pagbibigay ng impormasyon (ang ari-ariang paksa ng Ispesipikong Plano para sa mga Tahanan ng
Nakatatanda ng Evergreen na pinagtitibay ng Inisyatibong ito ay nasa kapansin-pansing pulang bilog
sa mapa para sa madaling pagsangguni):

[ILAGAY ANG LARAWAN]

F-1

F-1

PANUKALA SA INISYATIBO NA DIREKTANG ISUSUMITE SA MGA BOTANTE
PAGSUSOG SA PAGSOSONA SA PAGGAMIT NG LUPA
Ang ari-ariang paksa ng Ispesipikong Plano para sa mga Tahanan ng Nakatatanda ng Evergreen na pinagtitibay
ng Inisyatibong ito ay muling nasona mula sa “Agrikultura–Nakaplanong Pagpapaunlad (Agriculture–Planned
Development) (A(PD))” patungo sa “Ispesipikong Plano (Specific Plan o SP).” Ipinapakita sa ibaba ang isang
paglalarawan sa pagsosona, ayon sa pagsusog ng Inisyatibong ito:
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EKSIBIT G
SA INISYATIBO

ISPESIPIKONG PLANO PARA SA MGA TAHANAN NG NAKATATANDA NG
EVERGREEN

PANUKALA SA INISYATIBO NA DIREKTANG ISUSUMITE SA MGA BOTANTE

G-1

EHEKUTIBONG BUOD

Nakatatanda ng Evergreen ay upang mangasiwa ng
dekalidad na komunidad na tirahan na akma sa mga
pangangailangan ng nakatatanda, kasama na ang mga
beterano, sa pamamagitan ng pagbibigay ng ligtas at

ISPESIPIKONG PLANO PARA SA
MGA TAHANAN NG
NAKATATANDA NG EVERGREEN

pinag-isang ugnayan ng mga kapitbahayan na may
maraming iba't ibang aktibidad. Bukod pa sa mga
G-2

kapitbahayan para sa pang-isahan o pangmaramihang
pamilya, kasama rin dito ang mga aktibo at di-aktibo na
bukas na espasyo na paglalagyan ng mga sentrong
panlibangan, landas, at pagprotekta sa tirahan. Naidisenyo
ang pagpapaunlad sa lugar na ito sa paraang nakaayon sa
nakapaligid na komunidad ng Evergreen.
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Ang bisyon ng Ispesipikong Plano para sa mga Tahanan ng

EHEKUTIBONG BUOD

G-3
Tandaan: Inilalarawan nito ang bilang ng gusali at parsela at mga lokasyon at oryentasyon ng mga ito, pagkakalinya at lokasyon ng lahat ng uri ng kalsada, pagsasaposisyon at sukat ng mga pribadong lugar na
panlibangan, at kaayusan ng mga pampublikong pasilidad.
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Konseptuwal na Paglalarawan ng Plano sa Lupa para sa mga Tahanan ng Nakatatanda ng Evergreen

EHEKUTIBONG BUOD

Bisyon at Layunin ng Plano
Ang Ispesipikong Plano para sa mga Tahanan ng Nakatatanda ng Evergreen (ang “Plano”) ay tumutugon sa
isang mahalagang bahagi ng kasalukuyang krisis sa pabahay sa Bay Area at sa Lunsod ng San José
(Lunsod) sa pamamagitan ng pagkakaloob ng lubos na kinakailangang bahay-tirahan na itatayo sa isang
lokasyong malapit sa sentro at may halos buo nang gusali. Sa higit na partikular, tinutugunan ng Plano ang
pangangailangan ng Bay Area para sa pabahay sa nakatatanda na masaklawan ang pinakamalaking
demograpiko bukod sa mga milenyal—ang mga magreretirong indibidwal na ipinanganak noong pagkatapos
ng Ikalawang Pandaigdigang Digmaan (baby boomers).
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Ibinibigay ng Plano ang balangkas para sa pagpapaunlad ng komunidad ng pabahay sa nakatatanda.
Kapag nagkaloob ng pabahay sa nakatatanda sa lugar na saklaw ng Plano (ang “Lugar ng Ispesipikong
Plano” o “Lugar ng Plano”), mabibigyang-daan ang mga residente na manatili sa komunidad at ipagpatuloy
ang kanilang pakikisalamuha sa lipunan sa paglipas ng panahon.
Nagkakaloob din ang Plano ng abot-kayang pabahay sa nakatatanda, na pabor para sa mga beterano ng
militar ng Estados Unidos at mga kwalipikadong miyembro ng kanilang pamilya (na sama-samang tinutukoy
rito bilang “mga beterano”) sa lawak na pinahihintulutan ng batas. Nagkakaloob ang Plano ng mga espasyo
para sa amenidad na gagamitin para sa mga serbisyo sa mga beterano, kasama na ang nakalaang espasyo
para sa pagbibigay ng impormasyon at mga serbisyo sa mga beterano sa isang lugar na para sa lahat, at
isang nasa lugar na tagapag-ugnay na tutulong sa mga residenteng beterano na makakuha ng mga
pansuportang serbisyo mula sa mga ahensya ng pamahalaan at mga organisasyong nakabase sa
komunidad. Kasama rin sa Plano ang mga elemento ng pamamahala sa kagustuhan sa transportasyon
(transportation demand management o TDM), na tugma sa Patakaran sa Pagpapaunlad ng Evergreen-East
Hills, na nagsusulong sa paggamit ng transportasyon at aktibidad ng mga taong naglalakad.
Bahagi ang plano ng mas malaking inisyatibo ng mga mamamayan na nagdaragdag sa mga patakaran
sa Pangkalahatang Plano na nagbibigay-diin sa pangangailangan para sa pabahay sa nakatatanda at
nagtatalaga sa paggamit ng lupa para sa Paglalatag ng Pabahay sa Nakatatanda na inaaplay sa Lugar
ng Ispesipikong Plano. Katulad ng sa Paglalatag ng Pabahay sa Nakatatanda, nagbibigay-dana ang
Plano sa isang komunidad na pangunahing naplano para sa mga residenteng may edad 55 at mas
matanda na nakadisenyong makihalubilo sa kasalukuyang ayos ng kabahayan sa suburban ng mga
nakapaligid na kapitbahayan. Ginagawa ito ng Plano sa pamamagitan ng mga pamantayan sa
pagsosona at pagpapaunlad, pati na rin ng mga alituntuning tumutugon sa paraan ng pagpapalipat-lipat
at pagbiyahe, disenyo ng arkitektura, at imprastraktura at mga pampublikong serbisyo. Kasama rin sa
Plano ang seksiyon sa pagpapatupad, pangangasiwa at pagpopondo, na may impormasyon tungkol sa
kung paano isasagawa ang pagpapaunlad sa Lugar ng Plano.
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EHEKUTIBONG BUOD

Matatagpuan ang Lugar ng Ispesipikong Plano sa bandang silangan ng
San José, sa nasasaklawan ng Evergreen. Ang Lugar ng Ispesipikong Plano
ay may tinatayang 200 akre na matatagpuan sa silangan ng Altia Avenue at
Yerba Buena Road, timog ng Aborn Road, at kanluran (sa loob) ng Hangganan
ng Pagpapayabong sa Lunsod (Urban Growth Boundary o UGB). Nasa
hangganan sa karamihan ng harapan ng mga kabahayan at pangkomerisyong
lokasyon ang Lugar ng Ispesipikong Plano. Maraming daanan papunta sa
Lugar ng Ispesipikong Plano, kasama na ang sa Altia Avenue at Michelangelo
Drive, at nasa harapan ang 1250 talampakan nito sa kahabaan ng
Aborn Road, 2500 talampakan sa kahabaan ng Yerba Buena Road, at
1250 talampakan naman sa kahabaan ng Fowler Road.

Mga Detalye ng Plano

G-5

Kasama sa Plano ang 910 yunit ng bahay ng nakatatanda na hindi
magkakadikit at magkakadikit na may iba't ibang kaayusan. Kinakailangan ng
Plano na may kahit dalawampung porsiyento (20%) ng mga yunit na
nakatalaga bilang abot-kayang pabahay, na pabor para sa mga beterano ng
militar ng Estados Unidos sa lawak na pinahihintulutan ng batas.
Bukod pa sa mga kabahayan, kasama rin sa Plano ang isang pangunahin at nasa
magandang lokasyon na sentro para sa libangan at paraan ng pamumuhay.
Maaaring isama sa pasilidad na ito ang isang pool, spa, bocce court, pickleball, at
iba pang aktibidad na ginagawa sa labas. Maaaring isama sa mga pasilidad na
panloob ang mga espasyo kung saan magtitipon-tipon at mga kwarto para sa
pagpupulong, mga kwarto para sa paglalaro, isang kapihan/bilihan ng meryenda,
kainan at kusina, aklatan, kwarto para sa pag-eehersisyo, at iba pang katulad na
gamit. Magkakaroon din ng dalawang mas maliit na pribadong lugar na libangan,
na maaaring lagyan ng mga pasilidad na may pool/spa. Isasama rin sa Plano ang
mga di-aktibong bukas na espasyo na may mga landas; labasan ng tubig;
pasilidad na daraanan ng mga naglalakad at sasakyan; at mga utilidad.
Pinahihintulutan ng Plano na ilagay ang mga itatayong gusali sa loob ng isang
ligtas na komunidad na may mga pribadong kalsada, sa karamihan, at
napaliligiran ng pinagandang ayos ng lupa na angkop sa tagtuyot at magandang
istraktura ng pader na magdudulot ng seguridad at pakiramdam na nasa isang
komunidad na mahalaga sa nakatatanda.
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Lokasyon

Kasaysayan ng Paggamit ng Lupa

EHEKUTIBONG BUOD
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Dahil sa pauunlaring ari-arian sa Lunsod ng San José na nakapalibot sa Lugar ng
Ispesipikong Plano sa tatlong gilid nito, praktikal na lokasyon ang Lugar ng Plano para sa
pagpapayabong sa lunsod sa hinaharap. Matagal nang naiplano para sa pagpapayabong
sa lunsod ang Lugar ng Ispesipikong Plano. Ayon sa kasaysayan, ang Pangkalahatang
Plano para sa Pagsasaalang-alang sa San José sa 2040 ang nagtalaga sa Lugar ng
Ispesipikong Plano upang magkaroon ng mga pang-industriyang parke. Umiiral ang
pagtatalaga para sa pang-industriyang gamit sa loob ng maraming dekada. Sa panahong
iyon, maraming aplikasyon para sa paggamit ng lupa na nakakasunod sa pagtatalaga para
sa Pang-industriyang Parke ng Lugar ng Ispespikong Plano ang naisumite at naaprubahan
ng Lunsod ng San José. Sa kabila ng mga pagsisikap na ito, hindi pa rin napaunlad ang
Lugar ng Ispesipikong Plano. Ang ari-ariang katabi ng Lugar ng Ispesipikong Plano sa
timog, na dating pinaunlad para sa mga paggamit na pangkomersiyo at pang-industriya,
ay nagamit nang paunti-unti sa paglipas ng panahon.
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Ang kalakaran sa pagpapaunlad na pangkomersiyo at pang-industriya sa mga sentro ng
lunsod o malapit sa mga sentro ng transportasyon ang labis na nagpapababa sa posibilidad
ng pagpapaunlad sa Lugar ng Ispesipikong Plano sa mabilis o saktuhan na panahon. Dahil
hindi makatotohanan ang pagpapaunlad sa Lugar ng Ispesipikong Plano sa mga pangindustriyang gamit sa mabilis o saktuhan na panahon, at kailangan na ng Lunsod ng
pabahay sa nakatatanda, ang Pangkalahatang Plano para sa Pagsasaalang-alang sa
San José sa 2040, ayon sa pagsusog sa Inisyatibo sa mga Tahanan ng Nakatatanda
(“Inisyatibo”), ay nagpapahintulot sa alternatibong pagpapaunlad ng komunidad na tirahan
ng nakatatanda sa Lugar ng Ispesipikong Plano sa pamamagitan ng pagtatalaga ng
Paglalatag ng Pabahay sa Nakatatanda sa Lugar ng Ispesipikong Plano.

Disenyong Pangkapaligiran
Kasama sa Plano ang maraming tampok sa disenyong pangkapaligiran (environmental
design features o “EDF/s”). Nagsasama ang mga EDF na ito ng mga tampok na
nagpapabawas sa posibleng malalalang epekto sa kapaligiran ng Plano patungo sa hindi
gaanong malalalang antas o tinitiyak nito na ang Plano ay nakaayon sa patnubay ng
Lunsod hinggil sa pamumunong pangkapaligiran. Maaari ding magsama ang mga EDF ng
mga tampok na nagsusulong sa pagiging tugma at kaugnay ng Plano sa mga nakapaligid
na kapitbahayan. Isinama ang mga EDF na ito (na makikita sa Apendise B: Mga Tampok sa
Disenyong Pangkapaligiran sa Ispesipikong Planong ito) sa mga pamantayan sa pagsosona
at pagpapaunlad ng Plano.
ISPESIPIKONG PLANO PARA SA MGA TAHANAN NG NAKATATANDA NG EVERGREEN I ES-5

EHEKUTIBONG BUOD

Ang Inisyatibo sa mga Tahanan ng Nakatatanda ng Evergreen ay nagsususog sa Diagram ng
Paggamit ng Lupa at Transportasyon ng Pangkalahatang Plano para sa Pagsasaalang-alang
sa San José sa 2040 upang ilatag ang Lugar ng Ispesipikong Plano ayon sa Paglalatag ng
Pabahay sa Nakatatanda at upang ilaan ang hangganan ng Lugar ng Ispesipikong Plano.
Kasama sa Inisyatibo sa Ispesipikong Plano para sa mga Tahanan ng Nakatatanda ng
Evergreen ang mga sumusunod na pagsusog sa mga dokumento ng pagpaplano ng Lunsod:
1. Nagdagdag ng mga patakaran sa Pangkalahatang Plano hinggil sa pangangailangan
para sa pabahay para sa nakatatanda at beterano;
2. Nagtalaga ng paglalatag sa Pangkalahatang Plano na nagbibigay-daan sa
pagpapaunlad ng pabahay sa nakatatanda sa mga nakalaang lupa para sa
pagtatrabaho na hindi naman nagagamit;

3. Sinusog ang Diagram ng Paggamit ng Lupa/Transportasyon sa Pangkalahatang Plano
upang italaga ang Paglalatag ng Pabahay sa Nakatatanda sa Lugar ng Ispesipikong Plano,
itaguyod ang Hangganan ng Lugar ng Ispesipikong Plano, at susugin ang iba pang diagram
ng Pangkalahatang Plano upang makagawa ng mga kaugnay na pagbabago;
4. Sinusog ang mga patakaran sa Patakaran sa Pagpapaunlad ng Evergreen-East Hills
upang bigyang-linaw kung paano inaaplay ang Patakaran sa Pagpapaunlad ng
Evergreen-East Hills sa mga proyektong alinsunod sa Paglalatag ng Pabahay sa
Nakatatanda sa nasasakupan ng Evergreen at bigyang-linaw ang tungkol sa paggamit
sa kasalukuyang kapasidad sa pagpapaunlad;
5. Sinusog ang Kodigong Munisipal ng San José, kasama ang mga pagsusog sa Titulo 20,
Pagsosona upang idagdag ang distrito sa pagsosona ng “Ispesipikong Plano,” sa Mapa ng
Pagsosona upang italaga ang Lugar ng Ispesipikong Plano bilang Ispesipikong Plano, at sa
iba pang seksiyon ng kodigo upang makagawa ng mga kaugnay na pagsusog;
6. Pinagtibay ang Ispesipikong Plano para sa mga Tahanan ng Nakatatanda ng
Evergreen; at
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Ipinakikilala ng kabanatang ito ang Ispesipikong Plano, at
inilalarawan ang pagkakaayos, pagtatakda, awtoridad, layunin
at mithiin nito, at ang kaugnayan nito sa iba pang plano at
patakaran.
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1

PANIMULA I 1

1.1. Pagkakaayos ng Ispesipikong Plano
Inaayos ang Ispesipikong Planong ito ayon sa mga sumusunod na kabanata:

Inilalarawan ng kabanatang ito ang pagkakaayos, pagtatakda, awtoridad, layunin at
mithiin, at kaugnayan sa iba pang plano at patakaran ng Ispesipikong Plano.
Kabanata 2–Mga Pamantayan sa Pagsosona at Pagpapaunlad
Inilalarawan ng kabanatang ito ang mga pamantayan sa mga subdistrict sa pagsosona at
pagpapaunlad, kasama na ang mga paggamit na pinahihintulutan, pinahihintulutan nang
may kundisyon, at pinagbabawalan, at mga cross-section para sa bawat uri ng kalsada.
Kabanata 3–Konseptuwal na Plano sa Lupa
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Naglalarawan ang kabanatang ito ng konseptuwal na plano sa lupa at pagpaparte sa
konstruksiyon bilang halimbawa ng kung paano ipapatupad ang Ispesipikong Plano nang
lubos na nakakasunod sa Mga Pamantayan sa Pagsosona at Pagpapaunlad (Kabanata 2)
at Mga Alituntunin sa Disenyo (Kabanata 5 at 6).
Kabanata 4–Pagpapalipat-lipat at Pagbiyahe
Inilalarawan ng kabanatang ito ang konseptuwal na plano sa pagbiyahe para sa lahat ng
gagamit dito kasama na ang mga nagbibisikleta, naglalakad at may sasakyan. Kasama
rito ang konseptuwal na pagkakaayos ng kalsada at mga konseptuwal na cross-section
para sa bawat uri ng kalsada.

Tinutugunan ng kabanatang ito ang mga aksiyong kailangan upang ipatupad ang
Ispesipikong Plano ng Lunsod ng San José at tagapagpaunlad para makamit ang
mga layunin at mithiing nakalagay sa Ispesipikong Planong ito.

Ang mga mapaglarawang halimbawang
nasa Ispesipikong Planong ito, kasama na
ang mga detalyadong larawan, pag-render
at mga litrato, ay naglalarawan tungkol sa
bilang ng gusali, lokasyon at oryentasyon
ng gusali, pagkakalinya ng mga kalsada,
pagsasalugar at laki ng mga pribadong
lugar na panlibangan, at kaayusan ng mga
pampublikong pasilidad.
Maliban na lang kung tinutukoy, ang lahat
ng detalyadong larawan at litrato ay
uunawain bilang isang posibleng disenyo
lang, at hindi ituturing na tumpak.

Kabanata 6–Mga Alituntunin sa Disenyo ng Pagpapaganda ng Lupa
Inilalarawan ng kabanatang ito ang mga prinsipyo sa disenyo ng pagpapaganda ng lupa at
nagtataguyod ito ng lupon ng alituntunin sa disenyo para sa mga pribado at panlahatang
lugar kung saan may pinagandang lupa sa loob ng Lugar ng Ispesipikong Plano, kasama na
ang mga lugar na panlibangan, pagpapaganda sa mga kalye, at mga bukas na espasyo.
Kabanata 7–Mga Imprastraktura at Pampublikong Pasilidad
Nagkakaloob ang kabanatang ito ng pangkalahatang-tanaw sa mga pangunahing
pagpapaganda sa imprastraktura ng utilidad na kailangan sa pagpapatupad sa
Ispesipikong Plano at sa mga pampublikong pasilidad na planong magamit ng mga
residente sa Lugar ng Ispesipikong Plano.
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Kabanata 1–Panimula

Kabanata 8–Pagpapatupad, Pangangasiwa at Pagpopondo

1 I PANIMULA

1.2.

Pagtatakda sa Ispesipikong Plano

Ang mga paggamit ng lupa na nakapaligid sa Lugar ng Ispesipikong Plano ay karamihang
tirahang kapitbahayan ng Murillo sa hilagang-kanluran at Chaboya sa timog-kanluran.
Matatagpuan ang Fowler Creek Park sa tabi ng Lugar ng Ispesipikong Plano, sa bandang
timog lang ng Strada Circolare, na naglalaan ng amenidad panlibangan sa malapit. Ang
Kolehiyo ng Evergreen Valley, na nag-aalok ng mga kurso para sa mga may sapat na gulang,
ay matatagpuan sa tinatayang 1.2 milya mula sa hangganan ng Lugar ng Plano.

G-14

Ang Eastridge Shopping Mall ay nasa tinatayang tatlong milya sa hilagang-kanluran. Bukod
pa rito, matatagpuan ang Evergreen Village Square sa tinatayang 0.5 milya mula sa
hangganan ng Lugar ng Plano. Kasama sa Evergreen Village Square ang mga paggamit at
serbisyo gaya ng aklatan, restawran, kapihan, medikal na opisina, opisinang pangngipin,
tagaayos ng buhok, tindahan ng groseri, dry cleaner at ilang bangko. Matatagpuan ang
kagawaran ng bumbero ng San José sa tinatayang 0.7 milya mula sa hangganan ng Lugar ng
Plano.
Ang pangunahing access na arteryal sa Lugar ng Ispesipikong Plano ay mula sa Aborn Road
at Yerba Buena Road, na nagbibigay ng access sa Capital Expressway at Highway 101, nang
nakaayon.
Ang Lugar ng Ispesipikong Plano ay mayroong dating lupang pang-agrikultura na ngayon ay
aktibo nang pinagpapastolan ng mga baka. Ang Fowler Creek, na pangkalahatang kulang sa
tubig, ay dumadaloy sa bandang hilagang kalahati ng Lugar ng Ispesipikong Plano. May
dalawang bahay na nakatayo sa bandang timog na kalahati ng lugar. Ang makasaysayang
koleksyon ng larawan na kinunan mula sa ere na may petsang 1998 ay nagpapakita na ang
iminumungkahing lugar para sa pagpapaunlad ay dating pinapatakbo bilang taniman.
Ayon sa topograpiya, maituturing na patag kumpara sa iba ang iminumungkahing lugar para sa
pagpapaunlad. Malawak itong dumadahilig sa pag-angat mula sa tinatayang 470 talampakan
(143 m) National Geodetic Vertical Datum (NGVD) sa kahabaan ng hangganan sa bandang
kanluran hanggang sa 570 talampakan (174 m) NGVD sa dulo sa silangan ng lugar para sa
pagpapaunlad.
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Gaya ng ipinapakita sa Pigura 1-1: Lokasyon ng Ispesipikong Plano at Pigura 1-2: Lugar ng
Ispesipikong Plano, matatagpuan ang Lugar ng Ispesipikong Plano sa loob ng mga
hangganan ng lunsod sa Lunsod ng San José. Pangkalahatan itong napaliligiran ng Aborn
Drive sa hilaga, Alta Avenue at Yerba Buena Road sa kanluran, isang pangkorporasyong
campus sa silangan, at ang Hangganan sa Pagyabong ng Lunsod ng Pangkalahatang Plano
ng Lunsod sa silangan.

PANIMULA I 1
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Ang koridor ng Fowler Creek ay naghahati sa Lugar ng Ispesipikong Plano sa dalawa, sa
hilaga ng Fowler Road at umaabot, sa pangkalahatan, sa silangan hanggang kanluran sa
kabuuan ng Lugar ng Ispesipikong Plano. Ang karamihan ng naaabot nito, kasama na ang
bahaging malapit sa Altia Avenue, ay may banayad na lagusan at sumusuporta sa mga damo
at halaman, na katulad ng sa nakapaligid na tirahan sa lupang madamo. Bagama't tinutukoy
ito bilang sapa sa iba't ibang mapa, hindi nakita sa loob ng maraming taon na may dumadaloy
na tubig sa ibabaw nito, kahit na sa panahon ng taglamig noong 2016-17, na isa sa
pinakabasang panahon sa rekord ng Northern California. May tinatayang 154 puno sa Lugar
ng Plano, ang karamihan sa mga ito ay may kundisyong maayos hanggang sa hindi
maganda.
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Pigura 1-1: Lokasyon ng Ispesipikong Plano
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Pigura 1-2: Lugar ng Ispesipikong Plano
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Awtoridad ng Ispesipikong Plano

Ang Ispesipikong Plano ay pinahihintulutan sa seksiyon 65450 hanggang 65457
ng Kodigo ng Pamahalaan ng California. Pinahihintulutan ng batas na ito ang
pagpapatibay ng isang ispesipikong plano para sa sistematikong pagpapatupad
ng isang lugar na sinasaklaw ng isang lokal na pangkalahatang plano.
Kapag nagpahayag sa Lunsod ng San José ng mga kasunod na mungkahi ng
pagpapaunlad na partikular sa lugar para sa Lugar ng Ispesipikong Plano,
gagamitin ng tauhan sa pagpaplano ang Ispesipikong Planong ito bilang
patakaran at patnubay sa regulasyon para sa kasunod na pagsusuri ng
proyekto.

1.4.

G-18



Tulungan ang mga nakatatandang beterano at kanilang kwalipikadong
miyembro ng pamilya na muling makasama sa komunidad sa
pamamagitan ng pagbibigay ng pabahay na abot-kaya sa mga
nakatatandang beterano at naaangkop na serbisyo sa mga beterano.



Magtaguyod ng komunidad na nagbibigay ng mga pangangailangan sa
lipunan, sa paglilibang, at pabahay ng nakatatanda, kasama na ang ang
mga nakatatandang beterano at kanilang kwalipikadong miyembro ng
pamilya, na may magkakatulad na interes at paraan ng pamumuhay.



Magkaloob ng mga yunit ng tirahan na may halo-halong uri.



Maglaan ng kakayahang umangkop sa mga regulasyon ng paggamit ng
lupa upang magbigay-daan para sa paghihigpit sa lugar, iba-ibang istilo ng
pabahay, at nagbabago-bagong kundisyon sa merkado.



Pagsama-samahin ang mga likas at binuong kapaligiran upang
mabawasan ang pagkasira ng mga likas na tampok, at sa lawak na
praktikal, maging kaugnay sa mga kasalukuyang anyo ng lupa, puno, at
labasan ng tubig.



Ipreserba at protektahan ang Koridor ng Fowler Creek, alinsunod sa mga
naaangkop na kinakailangan sa koridor na malapit sa ilog ng Lunsod.



Bumuo ng komunidad na may dekalidad na disenyong pang-agrikultura at
para sa pagpapaganda ng lupa at pagpaplano sa lugar, na magreresulta
sa isang natatanging identidad at malalim na kahulugan ng pagiging isang
lugar.



Bumuo ng ligtas na kapaligiran para sa pamumuhay at paglilibang.



Bumuo ng komunidad na may hanay ng opsyon sa paglilibang at
pagbiyahe sa pamamagitan ng paglalaan ng ugnayan para sa
pagpapalipat-lipat na angkop sa nagbibisiketa at naglalakad.



Bumuo ng komunidad na sensitibo sa kapaligiran sa pamamagitan ng
pagsulit sa potensyal para sa pagkonserba ng enerhiya at tubig sa
pamamagitan ng mga disenyo at tampok sa pagtatayo ng gusali at
pagpapaganda ng lupa, kasama na ang paggamit ng niresiklong tubig
kung magagamit ito sa irigasyon para sa pagpapaganda ng lupa sa mga
lugar na panlahatan at, kung magagawa, pagkuha at paggamot sa
irigasyon at inaagos na tubig bagyo sa pamamagitan ng mga prosesong
likas at nakaayon sa pagpapaganda ng lupa.

Mga Layunin at Mithiin

Ang layunin ng Ispesipikong Planong ito ay ipatupad ang Pangkalahatang
Plano ng Lunsod ng San José, ayon sa pagsusog ng Inisyatibo sa mga
Tahanan ng Nakatatanda ng Evergreen (Inisyatibo), at upang malawakang
magplano para sa pagpapaunlad sa Lugar ng Ispesipikong Plano sa hinaharap.
Ipinatutupad ng Ispesipikong Plano ang pagsosona sa Distrito ng Ispesipikong
Plano para sa Lugar ng Ispesipikong Plano at nagkakaloob ito ng mga
pamantayan sa pagpapaunlad, alituntunin sa pagpapalipat-lipat at pagbiyahe,
alituntunin sa disenyo, plano sa imprastraktura at pamamaraan ng pagpapatupad
para sa pagpapaunlad sa hinaharap sa loob ng Lugar ng Ispesipikong Plano.
Habang ang Pangkalahatang Plano ang pangunahing patnubay para sa
pagpapayabong at pagpapaunlad sa San José, nakapokus ang Ispesipikong
Plano sa mga natatanging karakter ng Lugar ng Ispesipikong Plano at
nagtatakda ito ng proseso ng pagpapaunlad at mga regulasyon sa paggamit ng
lupa upang maipakita ang bisyon ng mga botante para sa lugar na ito.
Layon ng Ispesipikong Plano na magtayo ng mga dekalidad na kabahayan na
akma sa mga pangangailangan ng nakatatanda, kasama na ang mga
betarano. Ang mga sumusunod na layunin ang bumubuo sa batayan para sa
paggabay sa pagpapaunlad sa loob ng Lugar ng Ispesipikong Plano:


Magbigay ng mga oportunidad sa pabahay na tumutugon sa mga
pangangailangan ng “nakatatandang mamamayan” (na tinutukoy rito
blang “nakatatanda”) gaya ng nakasaad sa seksiyon 51.3 ng
Kodigong Sibil ng California.



Magbigay ng mga abot-kayang yunit ng pabahay na katumbas ng
20 porsiyento ng kabuuang bilang ng yunit ng pabahay na tinatayo sa
Lugar ng Ispesipikong Plano.

1-6 | ISPESIPIKONG PLANO PARA SA MGA TAHANAN NG NAKATATANDA NG EVERGREEN

PANUKALA SA INISYATIBO NA DIREKTANG ISUSUMITE SA MGA BOTANTE

1.3.

PANIMULA I 1

Kaugnayan sa mga Kasalukuyang Plano at Patakaran

1.5.1. Lunsod ng San José
Pangkalahatang Plano ng Pagsasaalang-alang sa San José sa 2040
Ang Pangkalahatang Plano ng Pagsasaalang-alang sa San José sa 2040
(Pangkalahatang Plano), na pinagtibay noong Nobyembre 1, 2011, at kasunod na
nasusog, ay nagtatakda ng bisyon at kumprehensibong mapa ng kalsada upang
magbigay-patnubay tungkol sa tuloy-tuloy na pagpapayabong hanggang sa taon 2040
ng Lunsod. Kasama sa Pangkalahatang Plano ang mga patakaran sa paggamit ng lupa
upang hubugin ang transpormasyon ng mga Lugar para sa Pagpapayabong na
madiskarteng natukoy at hindi pa nagamit dati patungo sa mga distrito ng lunsod na
lubos na siksikan at may maraming gamit o “Mga Pamayanan sa Lunsod” na maaaring
maglaan ng lugar para sa pagtatrabaho at pagpapayabong ng pabahay at magpabawas
sa mga epekto sa kapaligiran ng pagpapayabong na iyon sa pamamagitan ng pagsulong
sa paggamit ng transportasyon at pagiging nalalarakan. Ang diskarte sa paggamit ng
lupa na ito, na kasama ng mga progresibong patakaran sa ekonomiya at kapaligiran, ay
magbibigay-patnubay sa Lunsod patungo sa pagpapatupad sa bisyon nito sa hinaharap.

G-19

Ayon sa pagsusog ng Inisyatibong ito, ang pagtatalaga sa paggamit ng lupa ng
Pangkalahatang Plano para sa Lugar ng Ispesipikong Plano ay para sa Pangindustriyang Parke (Industrial Park o IP) na may Paglalatag sa Pabahay ng Nakatatanda
at Hangganan ng Lugar ng Ispesipikong Plano. Ang paglalatag ay nagbibigay-daan sa
pagpapaunlad na tugma sa Ispesipikong Plano.
Hangganan sa Pagyabong ng Lunsod
Ang Hangganan sa Pagyabong ng Lunsod (Urban Growth Boundary o UGB), na kilala
rin bilang “Greenline”, ang tumutukoy sa panghuling perimeter ng urbanisasyon sa San
José. Sa labas ng hangganang ito, nananatiling pangprobinsya at bukas ang karakter ng
pagpapaunlad. Bumubuo ang UGB ng mas malinaw na identidad para sa Lunsod sa
pamamagitan ng pagtukoy sa kung saan ito nagsisimula at nagtatapos, at sa
pamamagitan ng pagpepreserba sa mahalagang bukas na espasyo at mapagkukunan
para sa tirahan.

Mga Patakaran sa Pagpapaunlad ng Evergreen
Gaya ng ipinapakita sa Pigura 1-3: Hangganan sa Patakaran sa Pagpapaunlad ng
Evergreen-East Hills, matatagpuan ang Lugar ng Ispesipikong Plan sa loob ng
mas malaking lugar sa pagpaplano na unang nakilala bilang Patakaran sa
Pagpapaunlad ng Evergreen (Evergreen Development Policy o EDP) at mula
noong 2008, kilala ito bilang Patakaran sa Pagpapaunlad ng Evergreen-East Hills
(Evergreen-East Hills Development Policy o EEHDP). Sa pangkalahatan,
napapalibutan ang lugar na ito ng Hellyer Avenue, Highway 101, Story Road, at ng
Hangganan sa Pagyabong ng Lunsod (Urban Growth Boundary o UGB) sa mga
paanan ng burol sa silangan.
Binuno ang EEHDP sa tulong ng maraming naunang pagsisikap sa pagpaplano,
kasama na ang EDP, ng pagsisikap sa Diskarte sa Bisyon ng Evergreen, ng
proseso ng pagpaplano ng Diskarte sa Bisyon ng Evergreen-East Hills
(Evergreen-East Hills Vision Strategy o EEHVS), ng programa ng Inisyastibo sa
Matatag na Kapitbahayan at sa Programa ng Kabalyero (Knight Program) sa
pagpupulong ng mga nakikinabang sa lugar ng Evergreen-Eastridge para sa
Pagtatayo ng Komunidad. Pinalitan ng EEHDP ang EDP, na nagrebisa sa
pagpapaunlad na pinahihintulutan sa “Mga Pangunahing Lugar para sa
Oportunidad” na tinutukoy sa EEHVS. Ang apat na Pangunahing Lugar para sa
Oportunidad sa EEHVS ay ang “Ari-arian ng Arcadia (Arcadia Property),” ang
Laruan ng Golf ng Pleasant Hills, ang lugar na “Pang-industriya ng Kampus
(Campus Industrial)” at ang kanlurang bahagi ng kampus ng Kolehiyo ng
Komunidad ng Evergreen Valley. Ang Lugar ng Ispesipikong Plano ay nasa loob
ng lugar ng “Campus Industrial” na tinutukoy sa EEHVS.
Sinusog ng Inisyatibo ang EEHDP upang bigyang-linaw kung paano inaaplay ang
EEHDP sa mga proyekto alinsunod sa Paglalatag ng Pabahay sa Nakatatanda sa
nasasakupan ng Evergreen at bigyang-linaw ang tungkol sa paggamit sa
kasalukuyang kapasidad sa pagpapaunlad

Layon ng UGB na tukuyin ang limitasyon sa pagpapaunlad nang wala pang pahintulot at
mga paggamit ng lupa na bahagyang panlunsod sa mga dalisdis ng burol na nakapalibot
sa sahig ng lambak. Sa pangkalahatan, ang UGB ng lunsod ay sumusunod sa 15
porsiyentong dahilig, maliban na lang kung iminumungkahi ng mga heyolohikong isyu o
kasalukuyang paggamit ng lupa na dapat itong ilagay sa pababa ng burol mula sa 15
porsiyentong dahilig.
Gaya ng ipinapakita sa Pigura 1-1: Lugar ng Ispesipikong Plano, ang Lugar ng Ispesipikong
Plano ay matatagpuan sa kabuuan sa loob ng UGB. Bukod pa rito, ang Lugar ng
Ispesipikong Plano ay nasa loob ng mga limitasyon ng lunsod, sakop ng impluwensya, at
lugar ng pagseserbisyo sa lunsod ng Lunsod ng San José, sa kabuuan.
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Pigura 1-3: Hangganan sa Patakaran ng Pagpapaunlad ng Evergreen-East Hills
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PANIMULA I 1

Pangunahing Resulta #1: Ang bagong pagpapaunlad ay dapat sumunod sa
mga prinsipyo ng pagiging pangmatagalan (“sustainability”) tungkol sa
pagkakapantay-pantay, kapaligiran at pagpapaunlad ng ekonomiya.





Protektahan ang kapaligiran sa pamamagitan ng pagkokonserba ng
enerhiya at tubig, mga alternatibong pinagmumulan ng enerhiya (hal.,
solar), “gusaling luntian,” at iba pang diskarte sa sustainability.
Protektahan ang mga koridor ng ligaw na buhay at iba pang tirahan kung
saan naaangkop at may hatid na benepisyo.

Magtayo ng mga lugar na ligtas at naiilawan nang maayos.



Pagandahin ang komunidad (ibig sabihin, pagandahin ang kabuuang hitsura)
ng Evergreen sa pamamagitan ng pagtatanim ng puno, pag-aayos sa utilitidad
sa ilalim ng lupa at iba pang paraan.

Mahalagang Resulta #3: Dapat sumuporta ang imprastraktura at mga
serbisyo sa mga nakaplanong dami ng itatayong kabahayan at mga gusaling
pangkomersiyo/tingian/opisina.
 Bumuo ng malawak na ugnayan ng ligtas, naiilawan nang maayos at madaling
depensahang nagkokonektang daanan para sa mga naglalakad at nagbibisikleta
sa kabuuan ng mga kapitbahayan, sa gilid ng mga sapa, at sa mga pangunahing
destinasyon (kasama na ang mga istasyon ng transportasyon) sa Evergreen.


Tiyaking may sapat na lapad ng bangketa, puno sa kalye, pailaw, at iba pang
tampok na mangangasiwa sa paglalakad.



Magtayo ng mga parke, landas, hardin pangkomunidad, at iba pang bukas na
espasyo na naglalaan ng mga lugar panlibangan at pangkapaligiran upang
suportahan ang mga residente at manggagawa sa kasalukuyan at sa hinaharap.

Panatilihin ang Hangganan sa Greenline/Pagyabong ng Lunsod sa
kasalukuyan nitong lokasyon.
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Mahalagang Resulta #2: Dapat ay dekalidad at magandang tingnan ang
lahat ng bagong pagpapaunlad.


Gumawa ng iba-ibang istilo ng arkitektura.



Bawasan ang nakakasagabal sa mga tanawin.



Tiyaking ang bagong pagpapaunlad ay tugma (pagdating sa disenyo,
pagkasiksik, dami, atbp.) sa mga katabing ari-arian at maayos itong
naisasama sa mga kasalukuyang kapitbahayan at kapaligiran.



Tiyaking akma ang mga sukat ng mga bagong bahay na pang-isahang
pamilya sa mga sukat ng lote at mga kalapit na itinatayong pabahay.



Sukatin (ibig sabihin, “set back”) ang angkop na distansya ng mga gusali
mula sa bangketa upang magawa ang ninanais na karakter ng
kapitbahayan/komunidad, pagpapaganda ng lupa, at kapaligirang akma at
ligtas sa mga naglalakad.



Iugnay at isama ang pagpaplano sa paggamit ng lupa sa pagitan ng mga
paggamit ng lupa (hal., kabahayan, sibiko/paaralan/pangkomersiyo, atbp.)
upang matugunan ang tungkol sa access, paradahan, mga
nagkokonektang daanan para sa mga naglalakad at iba pang isyu.





Maglaan ng sapat na paradahan para sa lahat ng residente at sa kanilang
mga bisita sa loob ng mga bagong itatayong kabahayan.

Mahalagang Resulta #4: Gawing higit na akmang tirhan, sa pangkalahatan,
ang Evergreen sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga lugar na masisiglang
pangkomersiyo/pangnegosyo, may maraming gamit at tirahan na
pinagdudugtong-dugtong ng iba't ibang paraan ng transportayson at
amenidad sa komunidad.


Gumawa ng mga oportunidad para sa mga tao na makipagtagpo at makisalamuha
sa mga lugar na pampubliko, pangnegosyo, panlibangan, atbp.



Isulong ang kasiyahan ng mga tao at kagandahan ng lugar.

Mahalagang Resulta #5: Gumawa ng mga oportunidad sa pabahay para sa
maraming uri ng sambahayan at iba't ibang antas ng kita.


Magtaguyod ng mga oportunidad sa pagpapaunlad para sa mga pabahay na abotkaya at para sa halo-halong kita upang matugunan ang mga pangangailangan sa
pabahay ng lahat ng yugto ng buhay (solo, kasal na, pamilya, mga magulang na
may mga anak na nakabukod na o “empty nester” at nakatatanda).



Gumawa ng mga oportunidad para sa iba't ibang uri ng pabahay (pang-isahang
pamilya, mga apartment, mga condominium, mamumuhay/magtatrabaho o
live/work, atbp.).



Pabahay na may halo-halong uri sa loob ng iisang itinatayong lugar.



Gumawa ng mga oportunidad para sa mga yunit ng tahanan na pagmamay-arian
at pauupahan.
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Isinasama ng Ispesipikong Plano ang ilan sa malawakang pagsisikap sa
pagpaplano na dating naisagawa para sa Lugar ng Ispesipikong Plano at sa mas
malaking Lugar ng EEHDP. Sa partikular, ipinatutupad ng Ispesipikong Plano
ang mga sumusunod na layuning nakasaad sa Apendise A–Mga Patnubay na
Prinsipyo para sa Paggamit ng Lupa at Pagpapaplano sa Transportasyon sa
Evergreen-East Hills, ng EEHDP:

1 I PANIMULA

Ang kabanata sa Kodigo ng Pagsosona ng Kodigong Munisipal ng San José (ang
“Kodigo ng Pagsosona”) ay ang pangunahing dokumentong nagpapatupad sa
Pangkalahatang Plano. Naglalaan ang Kodigo ng Pagsosona ng mga regulasyon
kaugnay ng mga pinahihintulutang paggamit ng lupa, regulasyon sa
pagpapaunlad, at proseso ng karapatan sa pagpapaunlad para sa mga parsela
ng lupa sa Lunsod ng San José.
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Muling nasona ng Inisyatibo ang Lugar ng Ispesipikong Plano sa distrito ng
“Ispesipikong Plano.” Ipinatutupad ng Ispesipikong Plano ang distrito ng
Ispesipikong Plano sa Lugar ng Ispesipikong Plano at nagbibigay ito ng mga
pamantayan sa pagsosona at pagpapaunlad para sa mga gamit sa loob ng Lugar
ng Ispesipikong Plano. Ayon sa kinakailangan ng seksiyon 65451 ng Kodigo ng
Pamahalaan, kasama sa Ispesipikong Plano ang isang pahayag tungkol sa mga
kaugnayan nito sa Pangkalahatang Plano, at kasama rito ang teksto at mga
larawan na tumutukoy sa pamamahagi, lokasyon at lawak ng mga paggamit sa
lupa, kasama na ang bukas na espasyo, sa loob ng lugar na sakop ng plano.
Bukod pa rito, nagbibigay ang Ispesipikong Plano ng: (1) iminumungkahing
pamamahagi, lokasyon, at lawak at tindi ng mga pangunahing bahagi ng
pampubliko at pribadong transportasyon, alkantarilya, tubig, labasan ng tubig,
pagtatapon ng basura, enerhiya, at iba pang mahalagang pasilidad na
iminumungkahing ilalagay sa loob ng lugar na sakop ng plano at kailangan upang
masuportahan ang mga paggamit sa lupa na inilalarawan sa plano; (2) mga
pamantayan kung paano magpapatuloy ang pagpapaunlad; at (3) isang programa
ng pagpapatupad.
Ipinatutupad ang Ispesipikong Planong ito alinsunod sa Kabanata 8:
Pagpapatupad, Pangangasiwa at Pagpopondo.
Pag-unawa
Ginagamit ang mga terminong “dapat” at “maaari” sa loob ng Ispesipikong Plano.
Ang terminong “dapat” o pandiwa sa anyong panghinaharap (hal. gagawin,
isasagawa) ay ginagamit upang tukuyin ang isang pamantayan kung saan
kinakailangan ang pagsunod. Ginagamit din ang terminong “dapat” upang tukuyin
na inirerekomenda ang isang alituntunin, ngunit hindi ito kinakailangang gawin sa
lahat ng sitwasyon. Ang terminong “maaari” ay ginagamit upang tukuyin na ang
isang bagay ay pinahihintulutan o opsiyonal, ngunit hindi kinakailangan.
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Ordinansa sa Pagsosona

Inilalarawan sa kabanatang ito ang mga subdistrict sa
pagsosona at pamantayan sa pagpapaunlad, kasama ang
mga paggamit ng lupa na pinapahintulutan, pinapahintulutan
nang may kundisyon, at pinagbabawalan, at ang mga crosssection para sa bawat uri ng kalsada.

PANUKALA SA INISYATIBO NA DIREKTANG ISUSUMITE SA MGA BOTANTE

G -23

MGA PAMANTAYAN SA PAGSOSONA AT
PAGPAPAUNLAD
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2.1.

Panimula

PANUKALA SA INISYATIBO NA DIREKTANG ISUSUMITE SA MGA BOTANTE

Ang Ispesipikong Plano para sa Mga Tahanan ng Nakatatanda ng Evergreen (ang
Ispesipikong Plano) ay isang panregulatoryong dokumentong nakapaloob sa Kodigo sa
Pagsosona ng Lunsod ng San José na magpapatupad sa distrito sa pagsosona ng
Ispesipikong Plano para sa lahat ng ari-arian sa loob ng Lugar ng Ispesipikong Plano.
Ang pagpapatupad ng Ispesipikong Planong ito ay napapasailalim sa Kabanata 8:
Pagpapatupad, Pangangasiwa, at Pananalapi. Sa pagkakataong magkaroon ng
anumang salungatan sa anumang kinakailangan sa kabanatang ito (Kabanata 2) at sa
Kabanata 3 hanggang 7, mananaig ang mga kinakailangan sa Kabanata 2.
Inilalarawan sa kabanatang ito ang mga subdistrict sa pagsosona na nalalapat sa Lugar ng
Ispesipikong Plano. Kasama rin dito ang mga pamantayan sa pagpapaunlad para sa
bawat subdistrict, kasama ang mga limitasyon sa taas ng gusali at setback, kinakailangan
sa paradahan, at pinapahintulutang paggamit. Kasama sa mga subdistrict sa pagsosona
ng paggamit ng lupa ng Ispesipikong Plano ang:


Residensyal
 Subdistrict sa Residensyal na Bahay na Pang-isang Pamilya (ESH-R-1)
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 Subdistrict sa Residensyal na Bahay na Pangmaraming Pamilya (ESH-R-M)


Di-aktibong Bukas na Espayo (ESH-POS)

Pigura 2-1b: Ipinapakita sa pagsosona ang mga subdistrict sa pagsosona ng Plano. Ang
mga hangganan sa pagitan ng subdistrict na ESH-R-1 at ESH-R-M ay maaaring magbago
at palitan upang makatugon sa mga limitasyon ng lugar at/o higit pang hangarin o layunin
ng Plano, kasama ang kung kinakailangan ng isang pampublikong parke alinsunod sa
pagtatalaga ng lupa para sa parke ng Lunsod at/o mga kinakailangan sa epekto ng parke.
Dapat itakda ng (Mga) Pinal na Mapa para sa pagpapaunlad sa loob ng Lugar ng Plano
ang mga partikular na hangganan ng mga subdistrict na ito.
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Pigura 2-1a: Distrito sa Pagsosona sa Ispesipikong Plano para sa mga Tahanan ng Nakatatanda ng Evergreen
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Pigura 2-1b: Mga Subdistrict sa Pagsosona sa Ispesipikong Plano para sa mga Tahanan ng Nakatatanda ng Evergreen
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Mga Subdistrict sa Pagsosona sa Kabahayan

Ang Lugar ng Ispesipikong Plano ay ang nasonang Distrito sa Pagsosona sa
Ispesipikong Plano at may dalawa itong subdistrict sa residensyal na pagsosona na
naglalayong pangasiwaan ang organisadong pagpapaunlad ng hanggang 910
residensyal na yunit sa mga nakahiwalay at nakadikit na kumpigurasyon. Ayon sa
pinapahintulutan ng batas ng estado, ang paninirahan sa mga residensyal na yunit ay
pinaghihigpitan para lang sa mga nakatatandang 55 taong gulang na at mas matanda
pa, at sa mga kuwalipikadong permanenteng residenteng namumuhay kasama ng mga
nakatatandang iyon.

2.2.1. Layunin at Paglalarawan ng Mga Subdistrict sa Residensyal na
Pagsosona
Subdistrict sa Residensyal na Bahay na Pang-isang Pamilya (ESH-R-1)
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Ang layunin ng Subdistrict sa Residensyal na Bahay na Pang-isang Pamilya ay ang
gumawa, magpanatili, at magpaunlad ng mga lugar para sa mga nakadikit at
nakahiwalay na residensyal na bahay na pang-isang pamilya. Ang subdistrict na ito ay
para sa mga nakahiwalay na residensyal na yunit na pang-isang pamilya na ipinagbibili
sa halagang naaayon sa merkado at sa mga duplex na bahay na may mga bakurang
may pagpapaganda ng lupa, sa mga kapitbahayang may mga lugar para sa libangan,
bukas na espasyo, kalye, at iba pang karaniwang residensyal na amenidad.
Ang Subdistrict na ESH-R-1 ay itatayo sa loob ng isang ligtas at may gate na komunidad
na may mga pribadong kalye. Magkakaroon ito ng pangunahing sentro ng libangan sa
isang lugar na matatagpuan sa gitna ng komunidad at kahit isa lang na pangalawang
sentro ng libangan.
Subdistrict sa Residensyal na Bahay na Pangmaraming Pamilya (ESH-R-M)
Layunin ng Subdistrict na Residensyal na Bahay na Pangmaraming Pamilya na
gumawa, magpanatili, at magpaunlad ng mga lugar para sa pagpapaunlad ng
residensyal na bahay na pangmaraming pamilya na may katamtamang pagkasiksik. Ang
subdistrict na ito ay para mga residensyal na yunit na pangmaraming pamilya sa isang
lugar na may pagpapaganda ng lupa, sa mga kapitbahayang may mga lugar para sa
libangan, bukas na espasyo, kalye, at iba pang karaniwang residensyal na amenidad.
Ang subdistrict sa pagsosona na ESH-R-M ay maaaring nasa labas ng bahagi ng Lugar
ng Ispesipikong Plano na tatayuan ng gate.
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Ang pabahay sa distritong ito ay dapat na nakakatugon sa mga kinakailangan sa
Seksyon 2.2.7, Pabahay na Abot-kaya ng May Katamtaman Hanggang Mababang Kita, na
makikita sa ibaba. Dapat ay may kasamang kahit isa lang na pangalawang sentro ng libangan
at daanan patungo sa bukas na espasyo ang subdistrict na ito.

2.2.2. Mga Pamantayan sa Pagpapaunlad ng Mga Subdistrict sa Residensyal na
Pagsosona
Dapat ay nakakatugon ang lahat ng pagpapaunlad sa Subdistrict na ESH-R-1 at ESH-R-M
sa mga regulasyon sa pagpapaunlad sa Talahanayan 2-1: Mga Regulasyon sa Paggamit
ng Mga Residensyal na Subdistrict at Talahanayan 2-2: Mga Subdistrict sa Residensyal na
Pagsosona - Mga Pamantayan sa Pagpapaunlad ayon sa Uri ng Pasilidad, na maaaring
magkaroon ng maliliit na pagbabago ayon sa pinapahintulutan sa Seksyon 8.3.3 sa
Kabanata 8: Pagpapatupad, Pagpapanatili, at Pananalapi.
Ang ilang partikular na pamantayan sa pagpapaunlad na inilarawan sa Talahanayan 2-2:
Mga Subdistrict sa Residensyal na Pagsosona – ay ipinapakita sa Mga Pamantayan sa
Pagpapaunlad ayon sa Uri ng Pasilidad sa Pigura 2-2a: Mga Pamantayan sa
Pagpapaunlad ng Nakahiwalay na Lote, Pigura 2-2b: Mga Pamantayan sa Pagpapaunlad
ng Nakadikit na Lote, Pigura 2-2c: Mga Pamantayan sa Pagpapaunlad ng Loteng Hindi
Regular ang Hugis, at Pigura 2-3: Mga Pamantayan sa Pagpapaunlad na Pangmaraming
Pamilya.

2.2.3. Mga Pamantayan sa Pagganap ng Mga Residensyal na Subdistrict
Ang mga pagpapaunlad sa Mga Subdistrict sa Residensyal na Pabahay Para sa
Nakatatanda ng Evergreen ay mapapasailalim sa mga nalalapat na Pamantayan sa
Pagganap ng Distrito sa Ispesipikong Plano.
Mga Pinapayagang Paggamit
Talahanayan 2-1: Nakalista sa Mga Regulasyon sa Paggamit ng Lupa sa Mga
Residensyal na Distrito ang mga pinapahintulutan, pinapahintulutan nang may kundisyon,
at espesyal na pinapahintulutang paggamit sa Mga Subdistrict sa Residensyal na
Pagsosona.
Ang mga “pinapahintulutang” paggamit ng lupa ay tinutukoy sa pamamagitan ng “P” sa
Talahanayan 2-1: Mga Regulasyon sa Paggamit ng Mga Residensyal na Subdistrict.
Ang mga “kundisyonal” na paggamit ay tinutukoy sa pamamagitan ng “C” sa Talahanayan
2-1: Mga Regulasyon sa Paggamit sa Residensyal na Subdistrict. Papayagan ang mga
paggamit na ito sa mga naturang itinalagang subdistrict, bilang isang hiwalay na paggamit,
sa kundisyon na ito ay nabigyan ng at sumusunod sa Permiso ng Ispesipikong Plano sa
Mga Tahanan sa Evergreen (Evergreen Homes Specific Plan o ESP), gaya ng nakalagay
sa Kabanata 8: Pagpapatupad, Pangangasiwa, at Pananalapi.
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Ang mga “espesyal” na paggamit ay tinutukoy sa pamamagitan ng “S” sa Talahanayan 2-1:
Mga Regulasyon sa Paggamit sa Mga Residensyal na Subdistrict. Papayagan ang mga
paggamit na ito sa mga naturang itinalagang subdistrict, bilang isang hiwalay na
paggamit, sa kundisyon na ito ay nabigyan ng at sumusunod sa Permiso ng Ispesipikong
Plano sa Mga Tahanan sa Evergreen (Evergreen Homes Specific Plan o ESP), gaya ng
nakalagay sa Kabanata 8: Pagpapatupad, Pangangasiwa, at Pananalapi.
Ang mga hindi pinapahintulutang paggamit ng lupa ay tinutukoy sa pamamagitan ng “–”
sa Talahanayan 2-1: Mga Regulasyon sa Paggamit ng Mga Residensyal na Subdistrict.
Ang mga paggamit ng lupa na hindi nakalista sa Talahanayan 2-1: Mga Regulasyon sa
Paggamit ng Mga Residensyal na Subdistrict ay hindi pinapahintulutan, maliban na lang
kung tutukuyin ng Direktor ng Pagpaplano, Paggawa, at Pagpapatupad ng Kodigo
(Direktor) na natutugunan ng mga ito ang layunin at hangarin ng Ispesipikong Plano.

G-28
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Subdistrict sa Residensyal na Bahay na
Pang-isang Pamilya
(ESH-R-1)

Paggamit

Subdistrict sa Residensyal na
Bahay na Pangmaraming Pamilya

Mga Tala

Mga Paggamit ng Residensyal na Lupa
Bahay na pang-isang pamilya

P

C

Tala 1, 2

Bahay na pangdalawang pamilya

P

C

Tala 2

Bahay na pangmaraming pamilya

–

P

Residensyal na pasilidad sa pangangalaga, anim o mas
kaunting tao

P

P

Mga palamuting gusali at istruktura

P

P

Tala 3

Mga paninirahan sa tahanan

P

P

Tala 4

Mga Modelong Tahanan

P

P

Tala 5

Pribadong klab o pahingahan

P

P

Klab para sa paglangoy o tennis

P

P

P

P

Tala 6

P

P

Tala 7

Mga Paggamit at Pagpapahusay sa Mga Residensyal
na Palamuti

G-29

Nauugnay sa Aliwan at Libangan

Mga Paggamit na Pampubliko, Hindi Ganap na
Pampubliko, at Pang-asembleya
Mga museo, aklatan, parke, palaruan, o
mga sentrong pangkomunidad (pribadong
pinangangasiwaan)
Mga museo, aklatan, parke, palaruan, o
mga sentrong pangkomunidad (pampublikong
pinangangasiwaan)
Mga Pangkalahatang Serbisyo
Sertipikadong pamilihan ng magsasaka

P
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Subdistrict sa Residensyal na
Bahay na Pangmaraming Pamilya

Mga Tala

Sertipikadong pamilihan ng magsasaka - maliit

P

P

Tala 8

Agrikultura ng kapitbahayan

P

P

Tala 8

Paglalako sa labas - Mga sariwang prutas at gulay

P

P

Tala 8

Telebisyon, mga sistema ng antenna ng komunidad

C

C

Nasa labas ng lugar, kahaliling paggamit at alternatibong
paggamit

C

C

C

C

C

C

Tala 9

P

P

Tala 9

S

S

Tala 10

P

P

Paggamit

Transportasyon at Mga Utilidad

G-30

paggawa ng mga paradahan
Mga pasilidad para sa utilidad, maliban sa mga bakurang
pangkumpanya
mga bakuran at bodega para sa pag-iimbak o pagkukumpuni
Wireless na komunikasyon, antenna
Wireless na antenna para sa komunikasyon, gusali
nakakabit
Paglikha ng Kuryente
Mga pasilidad na hindi lumalagpas sa mga pamantayan sa
ingay o hangin
Solar photovoltaic power system
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Mga Tala:
Maliban na lang kung inaatas ng batas ng estado, isang yunit ng bahay na pang-isang pamilya kada lote lang ang pinapayagan sa distrito na ESH-R-1.

2.

Bukod sa paninirahan sa isang bahay bilang residente, ang mga insidental na paggamit, ayon sa kahulugan nito sa Kodigo sa Pagsosona (na maaaring pana-panahong amyendahan),
ay pinapahintulutan.

3.

Hindi maaaring gamitin ang anumang lote para lang sa isang palamuting istruktura o gusali.

4.

Dapat sumunod ang paninirahan sa tahanan sa mga pangkalahatang nalalapat na probisyon ng Kodigo sa Pagsosona na nauugnay sa pamantayan sa pagganap para sa mga
paninirahan sa tahanan at hindi maaaring gamitin sa ipinagbabawal na paraan, alinsunod sa tinukoy sa Kodigo sa Pagsosona (na maaaring pana-panahong amyendahan).

5.

Ang mga “Modelong Tahanan” ay tinutukoy bilang mga bagong yunit ng bahay na hindi pa tinitirahan para sa mga residensyal na layunin na nagsisilbing halimbawa ng isang uri ng
yunit na itatayo sa Lugar ng Ispesipikong Plano. Sa kabila ng anumang bagay na sumasalungat sa Kodigo sa Pagsosonaa, ang mga modelong tahanan sa anumang subdistrict sa
residensyal na pagsosona sa Ispesipikong Plano ng Evergreen ay magagamit bilang mga opisina ng pagbebenta kaugnay ng pagbebenta ng mga yunit ng bahay sa Lugar ng
Ispesipikong Plano. Ang lupa sa loob ng anumang subdistrict sa residensyal na pagsosona sa Ispesipikong Plano ng Evergreen ay magagamit din bilang lokasyon ng isang
pansamantalang istruktura, gaya ng isang mobil na bahay, na magagamit bilang mga opisina ng pagbebenta na nauugnay sa pagbebenta ng mga yunit ng bahay sa Lugar ng
Ispesipikong Plano. Bukod dito, ang lupa sa anumang subdistrict sa residensyal na pagsosona sa Ispesipikong Plano ng Evergreen ay magagamit bilang paradahan sa labas ng kalye
o iba pang paggamit na insidental sa opisina ng pagbebenta o paggawa ng modelong bahay. Dapat limitahan ang mga paggamit na ito sa loob ng panahong itatagal ng opisina ng
pagbebenta o paggawa ng modelong bahay.

6.

Ang pribadong bukas na espasyo, mga parke, at pribadong pasilidad ng komunidad, kasama ang mga sentro ng libangan, ay pinapahintulutan sa mga distrito sa residensyal na
pagsosona sa Ispesipikong Plano sa Mga Tahanan ng Nakatatanda sa Evergreen. Hindi pinapahintulutan ang pagtatayo ng anumang museo o aklatan sa labas ng isang sentro ng
libangan.

7.

Ang mga pampublikong parke ay pinapahintulutan (P) hangga't kinakailangan sa ilalim ng batas ng estado. Lahat ng iba pang paggamit sa kategorya ng paggamit na ito ay
ipinagbabawal.

8.

Ang mga paggamit na ito ay pinapahintulutan lang sa mga pribado at pampublikong bukas na espasyo (ngunit hindi sa mga di-aktibong bukas na espasyo) at sentro ng libangan.

9.

Maaaring pahintulutan ang ilang partikular na pagbabago sa mga kasalukuyang wireless na pasilidad sa pamamagitan ng isang administratibong permiso alinsunod sa Kodigo sa
Pagsosona (na maaaring pana-panahong amyendahan). Ang mga antenna para sa wireless na komunikasyon ay pinapayagan lang sa mga residensyal na subdistrict kung ang lahat
ng sumusunod na pamantayan ay natutugunan: (a) matatagpuan ang iminungkahing antenna sa isang parselang hindi ginagamit para sa residensyal na paraan; at (b) ang
iminungkahing antenna ay matatagpuan sa: (1) isang lugar na may higit sa tatlumpu't limang (35) talampakang layo sa pinakamalapit na residensyal na paggamit; o may kahit isang
(1) talampakang layo sa pinakamalapit na residensyal paggamit para sa bawat talampakan ng taas ng monopole, alinmang distansya ang mas malaki; o (2) may higit sa dalawampung
(20) talampakang layo mula sa pinakamalapit na residensyal na paggamit kung ang iminungkahing antenna ay nakakabit sa isang kasalukuyang istruktura ng utilidad sa loob ng isang
lagusan ng utilidad. Ang hangganang ng taas ng isang antenna para sa wireless na komunikasyon ay maaaring gawing mas mataas sa inaatas na hangganan ng taas ng distrito sa
pagsosona kung saan ito matatagpuan nang hanggang sa hindi hihigit sa animnapung talampakan sa kundisyon na ang antenna ay isang slimline na monopole na antenna para sa
mga wireless na komunikasyon.

10.

Ang mga stand-by o backup na generator na karaniwang hindi mangangailangan ng anumang permiso mula sa lunsod (kasama ang, ngunit hindi nalilimitahan sa, panggusali,
elektrikal, o mekanikal), at nakakatugon sa mga nalalapat na pamantayan sa ingay at hangin ay pinapahintulutan (P) at hindi napapasailalim sa kinakailangan sa permiso sa espesyal
na paggamit.
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Uri ng Pasilidad
Lokasyon 1
Pinakamababang Sukat ng Lote
(kuwadradong talampakan)
Pinakamababang Bilang sa Ispesipikong
Plano
Lugar
Pinakamataas na Bilang sa Ispesipikong
Plano
Lugar

Nakahiwalay na Pangi
Pamilya

Nakadikit na Pang-isang
Pamilya

ESH-R-1 at E5H-R-M

Pangunahing Sentro ng

Pangalawang Sentro ng

Pangmaraming Pamilya

Libangan

Libangan

ESH-R-1 at ESH-R-M

ESH-R-M

ESH-R-1

ESH-R-1 at ESH-R-M

4,500

3,500

6,000

130,680 (3 akre)

10,890 (0.25 akre)

n/a

n/a

n/a

1

2

N/A

N/A

Hanggang 910 yunit

Pinakamababang Setback (talampakan) 2

G-32

Harap 3

10

10

19

12

12

Gilid, Sa Loob

4

0/4

7

15

15

Gilid, Kalye

10

10

15

15

15

Likod, Sa Loob

10

10

15

15

15

Likod, Kalye

10

10

15

15

15

n/a

n/a

25

20

10

18

18

0

n/a

n/a

Pinakamataas na Taas (talampakan) 4

35

35

45

45

35

Pinakamataas na Bilang ng mga palapag 3

2

2

3

3

2

200

200

60

n/a

n/a

n/a

n/a

200

n/a

n/a

Pinakamababang Distansya ng Pagitan ng
Mga Gusali
Pinakamababang Haba ng Driveway
(talampakan)

Pinakamaliit na Sukat ng Pribadong Bukas
na Espasyo
(kuwadradong talampakan/yunit) 5
Pinakamaliit na Sukat ng Lugar ng Bukas na
Espasyo Para sa Lahat (kuwadradong
talampakan/yunit) 6
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Paradahan (pinakamababa)

2 may harang na
espasyo para sa
paradahan

Nakadikit na Pang-isang

Pangunahing Sentro ng

Pangalawang Sentro ng

Pamilya

Pangmaraming Pamilya

Libangan

Libangan

2 may harang na espasyo
para sa paradahan

Mga Yunit ng Studio
na May 2 Tulugan: 1
may harang o
walang harang na 3
tulugan o higit pa:
1.25 na may harang
o walang harang

n/a

n/a

1 pansamantalang
pasilidad para sa
paradahan ng bisikleta
kada 3,000 sf. ft. ng
espasyo sa loob ng bahay
at 1 pansamantalang
pasilidad para sa
paradahan ng bisikleta
kada 5,000 sf. ng lugar sa
labas na ginawa para sa
mga layuning panlibangan.

n/a

n/a

Paradahan ng bisita

n/a

n/a

0.25 / yunit

n/a

n/a

Ratio ng Floor Area

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

65%

65%

50%

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

20,000

5,000

G-33

Paradahan ng Bisikleta

1 pansamantalang
pasilidad para sa
paradahan ng
bisikleta kada 4 na

Pinakamalaking Nasasakupang Lugar ng
Gusali
Pinakamalaking Laki ng Gusali (sq. ft.)
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Uri ng Pasilidad

Nakahiwalay na Pangisang
Pamilya
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1.

Nalalapat ang mga pamantayan sa pagpapaunlad sa uri ng produkto sa ganoong uri ng produkto anuman ang subdistrict sa pagsosona.

2.

Dapat sukatin ang mga setback mula sa likod ng bangketa. Kung walang bangketa sa lugar na iyon, susukatin ang setback mula sa pinakagilid ng aktuwal na daanan. Kasama sa mga
pinapayagang pag-okupa sa mga setback ang: mga beranda at patyo, babaan, hagdan, nakausling bintana, silid para sa media, kahon ng utilidad para sa apuyan, biga, medya-agwa
ng bubong, at iba pang katulad na tampok. Para sa mga nakausling disenyo ng arkitektura, gaya ng mga harang sa beranda at patyo na bukas sa kahit isang bahagi lang, sa mga
nakahiwalay at nakadikit na bahay na pang-isang pamilya, maaaring bawasan nang hanggang dalawang talampakan ang setback sa harap, gilid, o sulok sa gilid, at hanggang apat na
talampakan sa setback sa likod. Para sa mga nakausling disenyo ng arkitektura, gaya ng mga balkonahe na bukas sa kahit isang gilid lang, sa mga yunit na pangmaraming pamilya,
maaaring bawasan ang setback nang hanggang 7 talampakan sa mga setback sa harap at likod.

3.

Sa Distrito na ESH-R-1, ang bakuran sa harap ay tinutukoy ng lugar sa pagitan ng hangganan ng ari-arian sa harap at ng harapan ng gusali, na nagtutuloy-tuloy hanggang sa mga
hangganan sa gilid ng ari-arian.

4.

Ang mga sumusunod na elemento ay maaaring lumagpas sa naaangkop na limitasyon sa taas nang hanggang 10 talampakan:
a. Mga pandekorasyong tampok gaya ng mga patulis na tuktok, kampanaryo, simboryo, at kupola.

G-34

b. Elevator o mga hagdanang tore; silid sa pinakataas na palapag ng gusali, maliban sa mga silid na may anumang yunit na matitirahan; at may bakod na rooftop o may pader na
mga espasyo para sa imbakan.
c. Mga tsiminea, bentilador, singawan ng pausukan ng sistema ng mga tubo, tangke ng tubig, toreng pampalamig, silid ng makinarya, solar, at iba pang kagamitan at aksesorya sa
rooftop.
5.

Ang pribadong bukas na espasyo ay ang espasyo sa labas na nakalaan lang para sa paggamit ng mga residente ng tinitirahang yunit kung saan ito nakadikit. Maaaring magkaroon ng
pribadong bukas na espasyo sa anyo ng isang bakuran sa likod, patyo, balkonahe, at/o deck.

6.

Ang bukas na espasyo para sa lahat ay espasyo sa labas na nakalaan para sa paggamit at libangan ng lahat ng residente ng Distrito na ESH-R-M. Dapat ay magagamit ito at ang
pagpapaganda ng lupa na nakakapagpahusay sa utilidad nito lang ang pinapahintulutan (ang mga lugar na may pampalamuting pagpapaganda ng lupa ay hindi itinuturing na bukas na
espasyo para sa lahat). Ang kinakailangang bukas na espasyo para sa lahat ay dapat bawasan ng isang lugar na katumbas ng laki ng ibinigay na pribadong bukas na espasyo na higit
sa kinakailangang bilang ng Pinakamababang Pribadong Bukas na Espasyo.
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Mga Taas ng Bakod

Talahanayan 2-3: Mga Regulasyon sa Bakod para sa Mga Residensyal na
Subdistrict
Lote sa Loob
Lugar ng Setback

Ang mga bakod sa mga loteng may isa o nakadikit na bahay na pang-isang pamilya sa
anumang subdistrict sa pagsosona ay dapat sumunod sa mga regulasyon sa pagpapaunlad na
itinakda sa ibaba sa Talahanayan 2-3: Mga Regulasyon sa Bakod Para sa Mga Residensyal na
Subdistrict. Ang mga bakod na nakakatugon sa mga kinakailangang ito ay hindi
nangangailangan ng pag-apruba mula sa Direktor. Ang mga bakod na lagpas sa kinakailangang
taas sa Talahanayan 2-3 ay nangangailangan ng pagbabago, maliban na lang kung ang taas ay
inaatas ng pederal na pamahalaan, estado, o lokal na pamahalaan. Ang mga bakod na
nakakatugon sa mga limitasyon sa taas sa Talahanayan 2-3, ngunit hindi nakakatugon sa iba
pang pamantayan sa bakod sa Ispesipikong Plano ay nangangailangan ng pag-apruba mula sa
Direktor.

G-39

Dapat sukatin ang taas ng bakod mula sa kasalukuyang pagpapatag. Kapag lumagpas sa
dalawang talampakan ang pagkakaiba sa pagpapatag sa kahabaan ng isang hangganan ng ari-ariang
para sa lahat, ang anumang bakod sa kahabaan ng hangganan ng ari-arian para sa lahat ay hindi
dapat lumagpas sa taas na anim na talampakan.

Pinakamataas na Taas (talampakan)

Harap

3’

Likod

7’

Gilid

7’

Lote sa Sulok
Lugar ng Setback

Pinakamataas na Taas (talampakan)

Harap

3’

Likod

7’

Sa Tabi ng Gilid ng
Lugar ng Setback
ng Pangunahing
Lote o Lote sa
Sulok

3 talampakan para sa distansyang 12.5 na talampakan
ayon sa sukat mula sa hangganan ng ari-arian at 15
talampakan ayon sa sukat mula sa likod ng hangganan ng
lote.

Sa tabi ng isang
Kalye

3 talampakan sa loob ng 5 talampakan ng hangganan ng
ari-arian. 7 talampakan nang may hindi bababa sa 5
talampakang layo mula sa hangganan ng ari-arian.

Ang Mga Kinakailangan para sa Mga Loteng Katabi ng Hangganan ng Pagyabong ng
Lunsod

Gilid

3 talampakan sa loob ng 5 talampakan ng hangganan ng
ari-arian. 7 talampakan nang may hindi bababa sa 5
talampakang layo mula sa hangganan ng ari-arian.

Dapat ay may bakod sa kahabaan ng hangganan ng ari-arian kung saan ang isang
hangganan ng ari-arian ay may katabing Hangganan ng Pagyabong ng Lunsod o kaya
naman ay kinakailangan ng naaangkop na batas. Ang taas at disenyo ng mga naturang
bakod ay dapat sumunod sa mga kinakailangan ng Ispesipikong Planong ito at ng
nalalapat na batas.

Mga Interseksyon

3 talampakang taas sa loob ng sulok na tatsulok.
Gayunpaman, ang mga halamang may isang tangkay o
puno na walang dahon na may taas na 3 talampakan
hanggang 8 talampakan ay maaaring itanim at panatilihin
sa loob ng sulok na tatsulok sa anumang sulok na lote.

Mga Poste at Gate
Papahintulutan ang mga pansuportang poste o column, na hindi lalagpas sa taas na 4 na
talampakan at lapad na 18 pulgada, at mga gate at balag na ginagamit para sa mga layunin ng
paglalakad, na hindi lalagpas sa taas na 8 pulgada at habang 5 pulgada, sa kundisyon na ang
naturang pasukan ay may hindi bababa sa 15 talampakang layo mula sa isang interseksyon.
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2.2.4. Mga Regulasyon sa Bakod para sa Mga Residensyal na
Subdistrict
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Ipinagbabawal ang paggamit ng mga sumusunod na materyal at uri ng bakod sa
anumang parsela ng ari-arian sa Lugar ng Ispesipikong Plano na ginagamit para sa mga
residensyal na layunin, maliban na lang kung inaprubhan sa pamamagitan ng Permiso
ng ESP:

Ang lahat ng suwits ng ilaw para sa mga ilaw sa loob ng mga tirahan para sa mga
silid maliban sa mga pasilyo, tulugan, paliguan, at hindi pa tapos na espasyo, at sa
mga hindi residensyal na gusali, ay dapat na may mga suwits para sa malamlam na
ilaw o mga sensor ng paggalaw.



Ang mga inodoro ay dapat gumamit ng sistemang mataas ang antas ng pagtitipid na
hindi hihigit sa 1.28 na galon ang ginagamit kada pagbuhos.



Ang lahat ng konstruksiyon at gusali ay dapat sumunod sa mga nalalapat na
pamantayan ng estado at ng lokal na pamahalaan sa luntiang gusali, kasama ang
mga pamantayang nauugnay sa pag-recycle ng duming mula sa konstruksiyon.



Barbed wire



Razor wire



May kuryenteng bakod



Salamin



Iba pang matatalas na materyal

2.2.5. Mga Karagdagang Pamantayan sa Pagpapaunlad sa Lahat
ng Subdistrict sa Residensyal na Pagsosona

Pagtatago sa Kagamitan - Mekanikal na Kagamitang Nakakabit sa Bubong
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Bukod sa mga solar panel at turbina ng hanging hindi kalakasan, ang mga
kagamitang nakakabit sa bubong, maliban sa mga satellite dish at daanan ng
kuryente, ay ipinagbabawal sa bubong sa lahat ng residensyal na gusaling pangisang pamilya.



Sa mga gusaling pangmaraming pamilya at sentro ng libangan na may kagamitang
nakakabit sa bubong, ang naturang kagamitan (maliban sa mga solar panel, solar
film, at turbina ng hanging hindi kalakasan) ay hindi dapat matanaw mula sa mga
kalye, daanan, lugar para sa lahat, loteng paradahan, parke, at mga lugar ng bukas
na espasyo na may mga pangharang na pader at/o iba pang pang-arkitekturang
tampok na angkop sa istilo at katangiang pang-arkitektura ng gusali.

Mga Kinakailangan sa Luntiang Gusali


Ang mga walang tangkeng pampainit ng tubig ay kinakailangan para sa lahat ng
tahanang pang-isang pamilya.



Ang mga solar panel sa rooftop o iba pang katulad na solar na teknolohiya, gaya
ng mga solar film, solar glass, o solar na tisa ng bubong, ay kinakailangan para sa
mga tahanang pang-isang pamilya.



Kinakailangan ang cross-linked polyethylene (PEX) o chlorinated polyvinyl
chloride (CPVC) na sistema ng tubo.



Ang mga de-kuryenteng kagamitan at bentilador ay dapat makatugon sa Energy
Star® o mga katumbas na kinakailangan sa pagtitipid ng kuryente.



Ang mga sistema ng pagpapalamig ng hangin ay dapat gumamit ng mga hindi
HCFC na refrigerant at thermostatic expansive valve.



Dapat gumamit ng mga pansalang para sa HVAC na may mataas na antas ng
kahusayan sa lahat ng naaangkop na kagamitan ng HVAC.



Dapat ay mababa lang ang inilalabas na formaldehyde at mga madaling
sumingaw na organikong compound ng insulasyon at mga produkto ng pekeng
palamuting kahoy.

Pagtatago sa Kagamitan - Mekanikal na Kagamitang Nakakabit sa Lupa


Ang mekanikal na kagamitang nakakabit sa lupa ay dapat ilagay sa likod ng mga
panakip na pader/bakod, sa loob ng mga aparador para sa utilidad, at/o sa likod ng
pagpapaganda ng lupa upang hindi makita sa mga kalye, daanan, loteng paradahan,
bukas na espasyo, at mga lugar para sa lahat.



Dapat ay hindi matanaw ang lahat ng mekanikal na kagamitan, kasama ang mga
transpormer/sektor ng kuryente, de-kuryenteng kagamitan, tagapigil ng backflow,
malalaking satellite dish na nakakabit sa lupa, at kagamitan para sa HVAC
(pampainit, bentilasyon, at pampalamig ng hangin), at iba pang katulad na mekanikal
na kagamitan at utilidad.



Hindi dapat ilagay ang kagamitang nakakabit sa lupa malapit sa mga bintana ng
isang katabing tirahan.
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Mga Ipinagbabawal na Bakod
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Mga Lugar ng Serbisyo at Imbakan
Ang mga lugar ng serbisyo at imbakan ay dapat ilagay sa likod o sa tabi ng mga gusali
at hindi dapat makita ng publiko mula sa mga kalye, lugar para sa lahat, at daanan.

2.2.6. Mga Serbisyo ng Suporta sa Mga Beterano

Ang hindi bababa sa dalawampung porsiyento (20%) ng kabuuang bilang ng mga yunit ng
tirahan sa Lugar ng Plano ay dapat na:


Ipaupa sa Abot-kayang Halaga ng Pabahay, kung saan labing-apat na porsiyento
(14%) ang ipapaupa sa Abot-kayang Halaga ng Pabahay para sa mga
Sambahayang may Katamtamang Kita at anim na porsiyento (6%) ang ipapaupa sa
Abot-kayang Halaga ng Pabahay para sa mga Sambahayang may Napakababang
Kita; o



Ipagbili sa Abot-kayang Halaga ng Pabahay sa mga sambahayang kumikita ng hindi
hihigit sa sandaa't sampung porsiyento (110%) ng median ng kita sa lugar.
Maaaring ibenta ang mga naturang yunit sa mga sambahayang kumikita ng hindi
hihigit sa isang daan at dalawampung porsiyento (120%) ng median ng kita sa
lugar.

Upang magbigay ng mga oportunidad sa pansuportang pabahay para sa mga beterano,
ang mga sumusunod na amenidad ay dapat ibigay sa Lugar ng Plano:

Pagkakataon para Magkaroon ng Abot-kayang Pabahay para sa Mga
Nakatatandang Beterano
Hanggang sa pinapahintulutan ng batas, makikipagtulungan ang tagapamahala ng
proyekto ng Pabahay na Abot-kaya ng May Katamtaman Hanggang Mababang Kita sa
mga ahensya ng pederal na pamahalaan, estado, at lokal na pamahalaan at
organisasyong nakabase sa komunidad upang tukuyin ang mga kuwalipikadong
beterano bilang mga residente para sa Pabahay na Abot-kaya ng May Katamtaman
Hanggang Mababang Kita, na maaaring kinabibilangan ng pakikilahok sa programang
HUD-Pansuportang Pabahay Para sa Kapakanan ng Mga Beterano (HUD-VASH) at sa
programang Mga Pansuportang Serbisyo Para sa Mga Beterano at Kanilang Pamilya
(SSVF), o mga katulad na programa.
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Istasyon ng Impormasyon/Serbisyo para sa Mga Residente ng Mga
Beteranong Nasa Lugar
Dapat ay may espasyo para sa istasyon ng impormasyon at mga serbisyo ng mga
benterano ang Pangalawang Sentro ng Libangan sa subdistrict na ESH-R-M upang
suportahan ang mga beteranong residente, kasama ang oportunidad para sa
pamamahala ng kaso at mga pansuportang serbisyo sa lugar na ibibigay ng mga
ahensya ng pamahalaan at organisasyong nakabase sa komunidad.

Mga Nakatuong Tauhan para sa Suporta sa Beteranong Residente
Ang proyekto ay magtatalaga ng tagapag-ugnay sa lugar upang tumulong sa mga
beteranong residente na makakuha ng edukasyon, pagsasanay sa trabaho, trabaho,
mga serbisyong medikal, serbisyong pangkalusugan, at iba pang pansuportang serbisyo
na ibinibigay ng mga ahensya ng pamahalaan at organisasyong nakabase sa
komunidad.

2.2.7. Pabahay na Abot-kaya ng May Katamtaman Hanggang
Mababang Kita
Ang mga tinukoy na terminong ginamit sa ibaba ng subseksyon na ito at na hindi
binigyang-kahulugan sa iba pang paraan sa Ispesipikong Plano ay may parehong
kahulugan gaya ng kahulugan ng mga ito sa Ordinansa sa Pabahay na Abot-kaya ng
May Katamtaman Hanggang Mababang Kita (IHO) sa Lunsod ng San José.
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Sa panahon ng Unang Pag-apruba, dapat piliin ng aplikante na sumunod sa isa sa mga
nakalistang talataan sa itaas.

Kagustuhan ng Mga Beterano
Hanggang sa pinapahintulutan ng batas, dapat magbigay ng kagustuhan para sa pagrenta o
pagbili ng Mga Yunit ng Pabahay na Abot-kaya ng May Katamtaman Hanggang Mababang
Kita sa mga beterano.

Tiyempo ng Konstruksiyon
Hindi kailangang buuin ang mga Mga Yunit ng Pabahay na Abot-kaya ng May Katamtaman
Hanggang Mababang Kita kasabay ng mga yunit na ibinebenta sa Presyo sa Merkado.
Gayunpaman, makakatanggap ang hindi hihigit sa 25 porsiyento ng mga yunit na ibinebenta
sa Presyo sa Merkado ng permiso sa pagtatayo bago ibigay ang unang permiso sa
pagpapatayo para sa Mga Yunit ng Pabahay na Abot-kaya ng May Katamtaman Hanggang
Mababang Kita. Bukod dito, maaaring makatanggap ang hindi hihigit sa 75 porsiyento ng
mga yunit na ibinibenta sa Presyo sa Merkado ng Mga Sertipikasyon ng Paninirahan
hanggang sa makatanggap ng Mga Sertipikasyon ng Paninirahan ang 100 porsiyento ng
Mga Yunit ng Pabahay na Abot-kaya ng May Katamtaman Hanggang Mababang Kita.

Heograpikong Lokasyon
Para makapagbigay ng mahusay na pagkakataong makatanggap ng mga serbisyo at
amenidad na partikular na ginawa para sa Mga Sambahayang May Mas Mababang Kita
(kasama ang mga beteranong may Mas Mababang Kita), maaaring gumawa ang mga Mga
Yunit ng Pabahay na Abot-kaya ng May Katamtaman Hanggang Mababang Kita ng
heograpikong konsentrasyon ng Mga Yunit ng Pabahay na Abot-kaya ng May Katamtaman
Hanggang Mababang Kita sa Lugar ng Plano. Partikular dito, dapat ilagak ang Mga Yunit ng
Pabahay na Abot-kaya ng May Katamtaman Hanggang Mababang Kita sa subdistrict sa
pagsosona sa ESH-R-M.

PANUKALA SA INISYATIBO NA DIREKTANG ISUSUMITE SA MGA BOTANTE



Mga Kinakailangan sa Pagiging Abot-kaya

MGA PAMANTAYAN SA PAGSOSONA AT PAGPAPAUNLAD | 2

Pamantayan sa Paradahan

Mga Amenidad
Ang mga residente ng Mga Yunit ng Pabahay na Abot-kaya ng May Katamtaman Hanggang
Mababang Kita ay dapat magkaroon ng pagkakataong makatanggap ng mga amenidad para sa
Mga Sambahayang May Mas Mababang Kita, kasama ang mga beterano, na may kasamang
mga serbisyo ng suporta sa beterano, isang Pangalawang Sentro ng Libangan, at bukas na
espasyo, kasama ang bukas na espasyo sa kahabaan ng Lagusan ng Fowler Creek.

Ang Lawak ng Mga Paghihigpit sa Yunit ayon sa Laki at Bilang ng Tulugan
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Ang Mga Yunit ng Pabahay na Abot-kaya ng May Katamtaman Hanggang Mababang
Kita ay dapat na binubuo ng mga yunit na may isa at dalawang tulugan, kung saan may
dalawang tulugan ang hindi bababa sa 40% ng Mga Yunit ng Pabahay na Abot-kaya ng
May Katamtaman Hanggang Mababang Kita.



Ang Mga Yunit ng Pabahay na Abot-kaya ng May Katamtaman Hanggang Mababang
Kita na may isang tulugan ay dapat na may hindi bababa sa 675 kuwadradong
talampakan at ang mga Mga Yunit ng Pabahay na Abot-kaya ng May Katamtaman
Hanggang Mababang Kita na may dalawang tulugan ay dapat na may hindi bababa sa
825 kuwadradong talampakan.

2.3. Distrito sa Pagsosona ng Di-aktibong Bukas na Espasyo
2.3.1. Layunin ng Subdistrict sa Pagsosona ng Di-aktibong Bukas na Espasyo
Tinutugunan ng pagsosona ng di-aktibong bukas na espasyo ang mga paggamit sa
di-aktibong bukas na espasyo at iba pang sari-saring paggamit na nauugnay sa
imprastraktura at pamamahala sa tubig mula sa bagyo.

Di-aktibong Bukas na Espayo (ESH-POS)

Pinapahintulutan ang di-aktibong libangan sa labas sa subdistrict na ito at maaaring
kabilangan ng mga aktibidad gaya ng panonood ng ibon, paglalakad-lakad, matagalang
paglalakad, pagpapasyal ng aso, pagpipiknik, at kung saan may mga daanan para sa
bisikleta, pagbibisikleta, at iba pang katulad na aktibidad.
Ang isang landas sa kahabaan ng Fowler Creek ay dapat magamit ng publiko mula sa Altia
Avenue sa bandang hilagang silangan hanggang sa Lugar ng Ispesipikong Plano. Ang mga
pampublikong daanan mula sa lagusan ng Fowler Creek hanggang sa komunidad sa
Ispesipikong Plano ng Evergreen ay dapat na makontrol sa pamamagitan ng mga gate para
sa naglalakad.
Ang mga paggamit na pinapahintulutan at pinapahintulutan nang may kundisyon ay
ipinapakita sa Talahanayan 2-4: Regulasyon sa Paggamit ng Di-aktibong Bukas na Espasyo.
Ang mga pinapahintulutang paggamit ng lupa ay tinutukoy sa pamamagitan ng “P” sa
Talahanayan 2-4: Regulasyon sa Paggamit ng Di-aktibong Bukas na Espasyo.
Tinutukoy ang mga paggamit na may kundisyon sa pamamagitan ng “C” sa Talahanayan 2-4:
Regulasyon sa Paggamit ng Di-aktibong Bukas na Espasyo. Maaaring payagan ang mga
paggamit na ito sa mga distritong ito, bilang hiwalay na paggamit, sa kundisyon na ito ay
nabigyan ng at sumusunod sa Permiso ng Ispesipikong Plano sa Mga Tahanan sa
Evergreen (ESP), ayon sa itinakda sa Kabanata 8: Pagpapatupad, Pangangasiwa, at
Pananalapi.
Ang mga hindi pinapahintulutang paggamit ng lupa ay tinutukoy sa pamamagitan ng “—” sa
Talahanayan 2-4: Regulasyon sa Paggamit ng Di-aktibong Bukas na Espasyo. Ang mga
paggamit ng lupa na hindi nakalista sa Talahanayan 2-4: Regulasyon sa Paggamit ng Diaktibong Bukas na Espasyo ay hindi pinapahintulutan maliban na lang kung tukuyin ng
Direktor na natutugunan ng mga ito ang layunin at hangarin ng Ispesipikong Plano.

Nilalayon ng pagtatalaga sa pagsosonang ito na magpreserba ng mga sensitibong lugar ng
kalikasan, kung saan angkop na magagawa ang di-aktibong paglilibang sa labas at ang
pagtingin-tinigin ng mga nakamamanghang tanaw. Ang mga regulasyon para sa subdistrict na
ito ay idinisenyo upang protektahan at pahusayin ang mga nakamamangha at magandang
tingnang kalidad ng lupa, at ipatupad ang mga patakaran sa bukas na espasyo ng
Pangkalahatang Plano ng San José. Ang mga pasilidad na pinapahintulutan sa subdistrict na
ito ay kinabibilangan ng mga magagamit na landas (karaniwan ay dinaraanan ng tubig), mga
pribadong landas, mga upuan, nagpapaliwanag na palatandaan, bakod, at iba pang katulad na
pasilidad na may mababang intensidad, gayundin ang mga lansangang pampubliko at
pribadong magagamit para sa pagmementina at mga ipunan ng latak, kasama ang mga
pagpapahusay sa pamamagitan ng aksesorya.
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Dapat matugunan ng Mga Yunit ng Pabahay na Abot-kaya ng May Katamtaman Hanggang
Mababang Kita ang mga kinakailangan sa paradahan sa Talahanayan 2-2: Mga Subdistrict sa
Residensyal na Pagsosona – Mga Pamantayan sa Pagpapaunlad ayon sa Uri ng Pasilidad.

Hindi pinapahintulutan ang mga nakasara at matitirahang istruktura sa subdistrict na ito. Ang
lahat ng iba pang amenidad para sa libangan ay dapat itakda sa hindi bababa sa dalawang
(2) talampakan mula sa aktwal na daanan ng kalye.
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Talahanayan 2-4: Regulasyon sa Paggamit ng Di-aktibong Bukas na Espasyo

Bukas na Espasyo
Paggamit

(ESH-POS)

Mga Naaangkop na Seksyon at Tala ng SJMC

Mga Paggamit ng Agrikultura at Mapagkukunan
Ang anumang paggamit o pagpapahusay sa konserbasyon ng tubig, reklamasyon, at pagkontrol sa pagguho ng
lupa

P

Mga botanical na konserbatoryo, hardin ng kalikasan, mga lugar para sa pag-aaral ng kalikasan, at mga katulad
na paggamit na wala sa loob ng mga greenhouse o istruktura

P

Preserbasyon/Reserbasyon ng Natural na Mapagkukunan

P

Edukasyon at Pagsasanay

G-43

Ang mga aktibidad para sa pagbibigay ng edukasyon, pagkakawanggawa, at pagtulong na
nagbibigay ng mga serbisyo/edukasyong nauugnay sa kapaligiran at kalikasan na nakatuon sa
pagprotekta at pagpreserba ng kapaligiran at/o rural at preserbasyon ng pagpapaganda ng
lupa

P

Aliwan at Libangan
Mga landas at daanan, kasama ang para sa mga naglalakad at bisikleta

P

Mga Paggamit na Pampubliko, Hindi Ganap na Pampubliko, at Pang-asembleya
Mga pasilidad ng utilidad, maliban sa mga bakuran ng kumpanya, mga bakuran at bodega para sa pag-iimbak o
pagkukumpuni

C

Mga kalsada, tawiran ng naglalakad, at tawiran ng bisikleta

P

Mga pasilidad para sa pamamahala ng tubig mula sa bagyo kasama ang mga ipunan ng latak

P

Mga Tala:
1. Kasama sa mga landas at daanan ang mga nauugnay na di-aktibong amenidad para sa libangan gaya ng mga upuan, nagpapaliwanag na palatandaan, at mga basurahan.
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Di-aktibong
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2.4.

Mga Karagdagang Pamantayan sa Pagpapaunlad na Angkop
sa Lugar ng Ispesipikong Plano

Ang pasukang lansangan sa timog ay bumabaybay hanggang silangan mula sa
Yerba Buena Road. Sa loob ng 100 talampakang aktuwal na daanan, may
dalawang 11 talampakang hanay ng daan para sa pagbiyahe sa bawat direksyon,
na paghihiwalayin ng dalawang naghahating pagpapaganda ng lupa. Sa labas ng
bahagi ng gilid ng bangketa, magkakaroon ng pagpapaganda ng lupa at bangketa
sa magkabilang gilid.



Hindi magkakaroon ng paradahan o mga residensyal na driveway sa magkabilang
pasukang lansangan.

2.4.1. Mga Pansamantalang Paggamit sa Panahon ng Konstruksiyon
Ang mga sumusunod na pansamantalang paggamit sa panahon ng konstruksiyon sa
anumang bahagi ng Lugar ng Plano ay ganap na nakaplano para sa pagpapaunlad bago
ang pagpapaunlad nito para sa isang inaprubahan at permanenteng paggamit sa
Ispesipikong Plano:


Pagtatambak ng lupa para sa paggamit sa kasunod na konstruksiyon;



Paghahanda sa konstruksiyon, kasama na ang mga lote ng imbakan ng mga
materyales para sa konstruksiyon, pansamantalang paradahan, at trailer ng
konstruksiyon, opisina ng pamamahala ng konstruksiyon, at mga katulad na
paggamit na nauugnay sa konstruksiyon.



Mga pansamantalang pagsasara ng hanay ng daan o pag-iiba ng mga direksyon
ng trapiko upang magkaloob ng mga ligtas na paghihiwalay sa pagitan ng mga
pampublikong aktibidad at aktibidad ng konstruksiyon.

2.4.2. Mga Kalsada
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May anim na uri ng kalsadang pinapahintulutan sa Lugar ng Ispesipikong Plano:
1) Pasukang Lansangan sa Hilaga, 2) Pasukang Lansangan sa Timog, 3) Lansangang
Nag-uugnay sa Lokal at Pangunahing Kalsada, 4) Mga Lansangang Pangkomunidad,
5) Mga Pangunahing Residensyal na Lansangan, at 6) Pangalawang Residensyal na
Lansangan. Ang mga cross-section ng mga kalsadang ito ay ipinapakita sa Apendise A:
Mga Cross-Section ng Kalsada. Ipinapakita ang mga konseptuwal na bersyon ng mga
kalsadang ito sa Kabanata 4: Pagpapalipat-lipat at Pagbiyahe. Sa kabila ng anumang
bagay na salungat sa kabanata ng Mga Subdibisyon ng Kodigong Munisipal, ang mga
lansangan sa loob ng Lugar ng Plano ay dapat isagawa ayon sa mga pamantayan sa
cross-section sa Apendise A: Mga Cross-section sa Kalsada.

Mga Uri ng Kalsada
Mga Pasukang Lansangan: Ang mga pasukang lansangan ay nagsisilbing
pangunahing daanan patungo sa Lugar ng Ispesipikong Plano. Ang mga madaraanang
pasukan ay dapat magmula sa dalawang lokasyong inilalarawan sa ibaba.



Ang pasukang lansangan sa hilaga ay bumabaybay hanggang sa timog ng
Aborn Road, gaya ng ipinapakita sa Pigura 3-6: Konseptuwal na Plano sa Lupa –
Mga Pampubliko at Pribadong Kalsada. Sa loob ng 100 talampakang aktuwal
na daanan, may 11 talampakang hanay ng daan para sa pagbiyahe sa bawat
direksyon, na paghihiwalayin ng isang naghahating pagpapaganda ng lupa. Sa
labas ng bahagi ng gilid bangketa, magkakaroon ng mga bangketa o daanan
para sa naglalakad/bisikleta na magagamit sa maraming paraan. Magtatayo ng
himpilan sa gate at gate.

Mga Lansangang Nag-uugnay sa Lokal at Pangunahing Kalsada: Ang lansangang naguugnay sa lokal at pangunahing kalsada ay babaybay mula sa Michelangelo Drive hanggang
sa kanluran ng pasukang lansangan sa hilaga, na nagsisilbing daan para sa mga sasakyan
at naglalakad patungo sa mga gusaling tirahan na pangmaraming pamilya. Itatayo ito sa loob
ng 56 na talampakang lawak na aktuwal na daanan at 36 na talampakang lapad mula sa
magkabilang gilid ng bangketa. Magkakaroon ito ng 10 talampakang hanay ng daan para sa
pagbiyahe sa magkabilang gilid ng bangketa. Sa labas ng kalsadang may gilid ng bangketa,
magkakaroon ng limang talampakang lupa ng parke (kasama ang gilid ng bangketa) na may
pagpapaganda ng lupa at limang talampakang bangketa sa magkabilang gilid ng kalye.
Mga Lansangang Pangkomunidad: Ang mga pasukang lansangan ay magtutuloy-tuloy
hanggang sa mga lansangang pangkomunidad at bubuuin nito ang pangunahing “gulugod”
sa kalsada sa mga residensyal na kapitbahayang pang-isang pamilya. May dalawang uri ng
lansangang pangkomunidad:


Lansangang Pangkomunidad — Gagawin ang uri A sa loob ng 64 na talampakang
lawak ng aktuwal na daanan at isang 40 talampakang lapad mula sa magkabilang
gilid ng bangketa. Ang kalsadang may dalawang direksyon na ito ay magkakaroon
ng, sa magkabilang gilid, 11 talampakang hanay ng daan para sa pagbiyahe,
ipinintang dobleng guhit na linya, at anim na talampakang hanay ng daan para sa
bisikleta. Sa labas ng bawat gilid ng bangketa, magkakaroon ng limang talampakang
lupa ng parke (kasama ang gilid ng bangketa) at isang limang talampakang bangketa sa
isang gilid, at sa kabilang gilid ay isang anim na talampakang lupa ng parke (kasama
ang gilid ng bangketa) at isang walong talampakang landas para sa maraming
paggamit. Ang mga residensyal na kalsada at paradahan ay hindi pinapahintulutan sa
ganitong uri ng lansangang pangkomunidad.



Lansangang Pangkomunidad —Gagawin ang Uri B sa loob ng 56 na talampakang lawak
ng aktuwal na daanan at isang 36 na talampakang lapad mula sa magkabiling gilid ng
bangketa. Ang daanan ng sasakyang ito ay magkakaroon ng 10 talampakang hanay ng
daan at isang walong talampakang lugar na paradahan sa bawat direksyon. Sa labas ng
gilid ng bangketa, magkakaroon ng limang talampakang lupa ng parke (kasama ang gilid
ng bangketa) at limang talampakang bangketa. Pinapahintulutan ang mga residensyal na
daanan ng sasakyan sa ganitong uri ng lansangang pangkomunidad.

Bilang bahagi ng imprastraktura ng kalsada, ang Uri A ng Lansangang Pangkomunidad ay
magtutuloy-tuloy hanggang sa kasalukuyang lagusan ng Fowler Creek. Gagawin ang
kalsada sa pamamagitan ng pagbubuhos ng tambak sa loob ng aktuwal na daanan ng
kalsada na may mga pangharang na pader sa kahabaan ng bawat gilid ng lansangan. Sa
likod ng mga pangharang na pader, gagawa ng mga dahilig ng tambak na itatayo upang
suportahan ang kalsada. Maglalagay ng mga tubong daluyan ng tubig para sa pagdaloy sa
loob ng Fowler Creek at sa hilaga ng sapa upang magsilbing pampublikong landas na
tawiran sa ilalim ng kalsada sa kahabaan ng lagusan ng sapa.
ISPESIPIKONG PLANO PARA SA MGA TAHANAN NG NAKATATANDA NG
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Mga Pangalawang Residensyal na Lansangan: Gagawin ang mga Pangalawang
Residensyal na Lansangan sa loob ng 33 pulgadang lawak ng aktuwal na daanan na
may 28 talampakang lapad mula sa magkabilang gilid ng bangketa. Magkakaroon ang
mga ito ng dalawang 10 talampakang hanay ng daan at isang walong talampakang
lugar na paradahan sa isang gilid ng kalye. Gagawa ng isang limang talampakang
bangketa sa tabi ng lugar na paradahan. Ang mga daanan ng sasakyan ay
magsisilbing daanan para sa mga tirahang pang-isang pamilya.

Bilang bahagi ng proseso ng pagmamapa ng subdibisyon, maaaring piliin ng aplikanteng
mag-alok ng mga karagdagang lansangan o pagpapahusay ng lansangan para sa
pampublikong paggamit lang, kasama ang ngunit hindi nalilimitahan sa sumusunod:


Ang bahagi ng Pasukang Lansangan sa Hilaga sa labas ng may gate na pasukan



Ang bahagi ng Pasukang Lansangan sa Timog sa labas ng may gate na pasukan



Ang bahagi ng Altia Avenue sa loob ng Lugar ng Ispesipikong Plano



Ang mga kasalukuyang hindi pa ganap na natatapos na pampublikong pagpapaunlad
para sa Yerba Buena Road sa harapan ng Lugar ng Ispesipikong Plano

Daan sa Kasalukuyang Tangke ng Tubig
Ang daan sa kasalukuyang tangke ng tubig, na matatagpuan sa silangan ng Lugar ng
Ispesipikong Plano, ay ikakaloob sa pamamagitan ng isang ligtas na gate mula sa isang
katabing Pangalawang Residensyal na Lansangan.
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Pagmamay-ari ng Kalsada at Mga Pasukang Gate

Pagpaparte

Maliban na lang kung isinaad sa Seksyon 2.4.2 na ito, dapat ay gawing mga pribadong
lansangang ang lahat ng lansangan sa loob ng Lugar ng Ispesipikong Plano.

Kung saan magtatapos ang mga kalsada sa hangganan ng isang yugto, maglalagay ng mga
naaangkop na barikada at palatandaan upang alertuhin ang mga gumagamit ng kalsada
kaugnay ng pagtatapos ng kalye. Kung kinakailangan, magtatayo ng mga pansamantalang
turn-around alinsunod sa mga pangkalahatang nalalapat na kinakailangan ng Kodigong
Munisipal ng San José.

Magpepwesto ng dalawang pribadong may gate na pasukan na lalagyan ng himpilan
ng guwardiya, na maaaring lagyan o hindi lagyan ng tauhan, sa dalawang pangunahing
mapapasukang daan patungo sa lugar ng Ispesipikong Plano (sa Pasukang
Lansangan sa Hilaga at sa Pasukang Lansangan sa Timog). Ang mga bahagi ng
Pasukang Lansangan sa Hilaga at Pasukang Lansangan sa Timog ng mga himpilan ng
guwardiya ay madaraanan ng publiko.
Ang mga sumusunod na lansangan sa loob ng Lugar ng Ispesipikong Plano ay iaalok
para sa tanging paggamit ng Lunsod bilang mga pampublikong kalsada:


Ang kalsada sa hangganan sa pagitan ng subdistrict na ESH-R-1 at subdistrict
na ESH-R-M, na nagkokonekta sa kasalukuyang Michelangelo Drive sa
Pasukang Lansangan sa Hilaga at/o kasalukuyang Aborn Road.



Ang pagpapaunlad ng kasalukuyang Aborn Road na bumabaybay sa harapan ng
subdistrict na ESH-R-M.

2.4.3. Irigasyon Para sa Konserbasyon ng Tubig at Mga Pagpapaganda ng
Lupa
Dapat matugunan ng mga pamamaraan sa irigasyon at badyet sa tubig ang lahat ng
nalalapat na kinakailangan ng Lunsod at Estado kaugnay ng pagpapaganda ng lupa, na
idinisenyo upang bawasan ang nagagamit na tubig para sa pagpapaganda ng lupa.
Ang lahat ng pagpapaganda ng lupa sa publiko at mga lugar para sa lahat maliban sa mga
lugar ng palaruan ay dapat gumamit ng mga uri ng halamang nakakatagal sa tagtuyot. Dapat
gumamit ang mga disenyo at kasanayan sa irigasyon ng mga spray head at emitter na may
mahinang pagdaloy at tipid sa tubig kung saanman praktikal, at ang paggamit ng
pansamantala at natatanggal na kagamitan para sa irigasyon sa mga lugar kung saan ang
mga natural na tumubong halaman ay maaaring maalis sa sandaling maglagay na ng
artipisyal na irigasyon.
Sa oras ng konstruksiyon ng mga imburnal sa loob at labas ng lugar at mga sistema ng
patubig, dapat ilagay ang mga tubo para sa na-recycle na tubig kasabay ng mga ito. Kung
may makatuwirang magagamit na na-recycle na tubig, dapat gamitin ang na-recycle na
tubig bilang pangunahing mapagkukunan ng irigasyon ng pagpapaganda ng lupa sa
pagdidisenyo ng kalye at mga lugar ng bukas na espasyo sa Lugar ng Ispesipikong Plano.
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Mga Pangunahing Residensyal na Kalye: Gagawin ang mga pangunahing
residensyal na kalye sa loob ng 46 na pulgadang lawak ng aktuwal na daanan na may
36 na talampakang lapad mula sa magkabilang gilid ng bangketa. Magkakaroon ang
mga ito ng 10 talampakang hanay ng daan para sa pagbiyahe at isang walong
talampakang lugar na paradahan sa bawat direksyon. Sa labas ng kalsada,
magkakaroon ng apat at kalahating talampakang bangketa sa magkabilang gilid.
Gagawin ang kalye nang may mga nakakurbang gilid ng bangketa para madaling
makamaneho mula sa driveway ng mga tirahang pang-isang pamilya.
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Sa Subdistrict na ESH-R-1, hindi dapat gawing damuhan ang mga pribadong bakuran
sa harap.

Mga Halimbawang Panukala sa Disenyo sa Residensyal na Lugar

2.4.4. Utilidad at Imprastraktura



Dapat ilagay ang mga bagong panlabas na utilidad sa lugar sa ilalim ng lupa, kasama
ang mga sistema ng kanal, alkantarilya, tubo ng gas, tubo ng tubig, at mga kable at
kagamitan ng kuryente, telepono, at komunikasyon. Pinapayagan ang mga cell tower
sa itaas ng lupa.



Ang bawat yugto ng bagong pagpapaunlad ay dapat maghatid ng imprastrakturang
kinakailangan upang matugunan ang utilidad at mga pangangailangan sa
imprastraktura sa yugtong iyon.
Ang sistema ng tubig na may mga pangunahing tubo, mga serbisyo, at mapagkukunan
ng tubig na pamatay ng sunog ay dapat makatugon sa mga pamantayan sa disensyo
ng Lunsod ng San José. Dapat gawing pribado ang lahat ng pangunahing imburnal sa
loob ng mga iminungkahing pribadong kalye.




Mga Halimbawang Residensyal na Naisasagawang Panukala
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2.4.5. Pailaw sa Labas
Kung kinakailangan ng panseguridad na ilaw, dapat ay may tabing, nakapirmi, at/o
ikakabit ito sa isang lugar kung saan ang maiilawan lang nito ay ang bahaging
nilalayong ilawan.

2.4.6. Pagpapatag
Lahat ng pagpapatag ay dapat sumunod sa lahat ng nalalapat na panregulatoryong
kinakailangan ng estado at lokal na pamahalaan. Lahat ng pansamantalang lugar ng
hukay/tambakan ay ipapasailalim sa mga naaangkop na hakbang sa pagkontrol sa
tubig mula sa bagyo at haharangan upang hindi makita mula sa mga residensyal na
lugar.

2.4.7. Pamamahala sa Pangangailangan sa Transportasyon
Ang mga elemento ng Pamamahala sa Pangangailangan sa Transportasyon (“TDM”),
alinsunod sa Patakaran sa Pagpapaunlad ng Evergreen East Hills, ay nagsusulong ng
carpooling, paggamit ng pampublikong sasakyan, paggamit ng bisikleta, at mga
aktibidad ng taong naglalakad.

Magtayo ng mga amenidad para sa pampublikong sasakyan gaya ng mga mga
sakayan ng bus/hintuan ng bus, upuan, silungan, atbp.
Magbigay ng direkta, ligtas, at kaakit-akit na daanan ng naglalakad mula sa mga
paggamit sa lupa ng proyekto patungo sa mga sakayan ng pampublikong sasakyan
at katabing pagpapaunlad.
Magbigay ng mga hanay ng daan para sa bisikleta, bangketa at/o daanan, na
nagkokonekta sa mga tirahan sa proyekto patungo sa mga sentro ng libangan at sa
pinakamalapit na sakayan ng pampublikong sasakyan.
Magkaloob ng ligtas at madaling mapuntahang paradahan ng bisikleta at mga
pasilidad ng imbakan at sentro ng libangan at iba pang pasilidad.



Maglaan ng mga kiosk ng impormasyon sa pampublikong sasakyan;
Mag-alok ng mga programa ng insentibo sa paggamit ng pampublikong sasakyan sa
mga residente, gaya ng pamamahagi ng mga pamasahe at/o tinustusang pamasahe
sa pampublikong sasakyan para sa isang lokal na sistema ng pampublikong
sasakyan (hal., pagbibigay ng VTA EcoPass system o katumbas na pamasahe sa
iba't ibang uri ng pampublikong sasakyan sa lahat ng residente).
Gumawa ng website para sa mga residente ng komunidad upang mag-organisa ng
mga carpool.

2.4.8. Mga Pangharang na Pader at Pader na Paikot sa Lugar
Ang mga pangharang na pader at pader na paikot sa lugar ay dapat na may hindi hihigit sa
pitong (7) talampakan. Ang mga pader na sumusunod sa limitasyon sa taas na ito ay hindi
nangangailangan ng pag-apruba mula sa Direktor. Ang mga pader na lagpas sa limitasyon sa
taas na ito ay nangangailangan ng pagbabago, maliban na lang kung ang taas ay inaatas ng
pederal na pamahalaan, estado, o lokal na pamahalaan. Ang mga pader na nakakatugon sa
mga limitasyon sa taas na ito ngunit hindi nakakatugon sa iba pang pamantayan sa pader sa
Ispesipikong Plano ay nangangailangan ng pag-apruba mula sa Direktor. Sa kabila ng
sinundan, walang limitasyon sa taas para sa mga pangharang na pader sa kahabaan ng Mga
Lansangang Pangkomunidad – Uri A sa tawiran ng lagusan ng Fowler Creek.
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Ang pagsukat ng tubo ng tubig, mga kinakailangan sa siluan, at layout ay dapat
sumunod sa lahat ng naaangkop na regulasyon ng lokal na pamahalaan at estado.

Ang bagong pagpapaunlad sa Lugar ng Plano ay dapat na kinabibilangan ng mga panukala
gaya ng ilan sa mga nakalista sa ibaba, o mga katulad na pagkilos, na magpapababa sa
antas ng paggamit ng sasakyang isa lang ang nakakasakay.
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2.4.9. Proteksyong Pangkapaligiran
Ang lahat ng pagpapaunlad sa loob ng Lugar ng Plano ay dapat sumunod sa Mga
Tampok sa Pangkapaligirang Disenyo (EDF) sa Apendise B.

Maliban na lang kung tinukoy sa Kabanata 8: Pagpapatupad, Pangangasiwa, at
Pananalapi, ang lahat ng pagpapaunlad sa loob ng Lugar ng Ispesipikong Plano ay
nangangailangan ng Permiso sa Ispesipikong Plano Para sa Mga Tahanan ng
Nakatatanda ng Evergreen alinsunod sa Kabanata 8: Pagpapatupad, Pangangasiwa, at
Pananalapi.
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2.4.10. Permiso sa Ispesipikong Plano sa Mga Tahanan ng Nakatatanda
ng Evergreen
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Naglalarawan ang kabanatang ito ng konseptuwal na plano
sa lupa at pagpaparte sa konstruksiyon bilang halimbawa ng
kung paano ipapatupad ang Ispesipikong Plano nang lubos
na nakakasunod sa Mga Pamantayan sa Pagsosona at
Pagpapaunlad (Kabanata 2) at Mga Alituntunin sa Disenyo
(Kabanata 5 at 6).

PANUKALA SA INISYATIBO NA DIREKTANG ISUSUMITE SA MGA BOTANTE

KONSEPTUWAL NA PLANO SA LUPA
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3.1. Konseptuwal na Plano sa Lupa

Pigura 3-1: Ang Konseptuwal na Plano sa Lupa ay nagbibigay ng konseptuwal na paglalarawan ng plano sa
lupa na sumusunod sa pangkalahatan sa mga pamantayan sa pagsosona at pagpapaunlad na itinakda sa
Kabanata 2: Mga Pamantayan sa Pagsosona at Pagpapaunlad at sa mga alituntuning itinakda sa Kabanata
5: Mga Alituntunin sa Disenyo sa Arkitektura, at Kabanata 6: Mga Alituntunin sa Disenyo sa Pagpapaganda
ng Lupa. Gaya ng iba pang pigura, paglalarawan, at larawan sa Ispesipikong Planong ito, ang konseptuwal
na planong ito ay naglalayong maghatid ng grapikong representasyon ng isang halimbawa ng kung ano ang
nilalayong ipakita at hindi dapat isaalang-alang bilang isang mahigpit na representasyon ng pinal na
disenyo.
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Ang ilang tampok ng Konseptuwal na Plano sa Lupa ay inayos ng pagsosona. Ang mga tampok na ito ay
kinabibilangan ng lugar ng di-aktibong bukas na espasyo sa kahabaan ng Fowler Creek, ng lokasyon ng
mga bahaging madaraanan sa Pasukang Lansangan patungo sa Lugar ng Ispesipikong Plano, at ng mga
dimensyon ng mga cross-section ng mga kalsada gaya ng ipinapakita sa Apendise A: Mga Cross-section ng
Kalsada. Ang iba pang aspeto ng Konseptuwal na Plano sa Lupa, kasama ang ngunit hindi nalilimitahan sa
pagkakahanay ng mga panloob na kalsada, bilang at kumpigurasyon ng mga lote, mga hangganan ng
residensyal na subdistrict, lokasyon at oryentasyon ng mga lugar ng aktibong bukas na espasyo at sentro
ng libangan, ay konseptuwal at napapasailalim sa pagbabago sa loob ng mga parametro ng Ispesipikong
Planong ito.
Inilalarawan sa Talahanayan 3-1: Buod ng Paggamit ng Lupa at Talahanayan 3-2: Mga Residensyal na Uri
at Pagkasiksik ang mga paggamit ng lupa sa Konseptuwal na Plano sa Lupa. Lahat ng bilang ay nira-round
off sa pinakamalapit na buong numero.

Mga Kabuuang Akre 1

Paggamit ng Lupa
Residensyal

111

Di-aktibong Bukas na Espasyo

46

Mga Lansangan at Iba Pang Sari-saring
Lugar

43

Kabuuan 1

200

Mga Tala:
1. Ang akre ay nira-round off sa pinakamalapit na buong numero.

Talahanayan 3-2: Mga Uri at Pagkasiksik ng Paggamit ng Lupa sa Konseptuwal na
Plano sa Lupa
Sukat sa
Mga Yunit na
Residensyal na Uri 1
Kuwadradong
Tirahan
T l
k
Pang-isang Pamilya
679
-Pangmaraming Pamilya

180

--

Pangunahing Sentro ng Libangan

--

20,000

Mga Pangalawang Sentro ng
Libangan (2)

--

1,400

859

21,400

Kabuuan

Mga Tala:
1. Ang mga yunit ng tirahan at sukat sa kuwadradong talampakan ay nira-round off sa pinakamalapit na
buong numero.
2. Maaaring magbago ang aktuwal na numero. Hindi dapat magkaroon ng higit sa 910 residensyal na yunit
ang proyekto sa mga nakahiwalay at nakadikit na kumpigurasyon.
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Ang Ispesipikong Plano ay gumagawa ng mga subdistrict sa pagsosona na magpapatupad sa mga layunin
ng Ispesipikong Plano na inilarawan sa Kabanata 1: Panimula. Ang mga paggamit ng lupa, intensidad, laki,
at lokasyong kinakailangan ng Kabanata 2: Mga Pamantayan sa Pagsosona at Pagpapaunlad ay
sumusuporta sa pananaw na idinetalye sa Kabanata 1 ng isang residensyal na komunidad para sa mga
nakatatanda na nag-aalok ng iba't ibang uri ng aktibidad at matatatag na ugnayan ng kapitbahayan.

Talahanayan 3-1: Mga Konseptuwal na Lugar ng Kapitbahayan
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Pigura 3-1: Konseptuwal na Plano sa Lupa
P A N U K A L A S A IN IS Y A T IB O N A D IR E K T A N G IS U S U M IT E S A M G A B O T A N T E
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Tala: inilalarawan nito ang bilang ng gusali at parsela at mga lokasyon at oryentasyon ng mga ito, pagkakahanay at lokasyon ng lahat ng uri ng kalsada, pagsasaposisyon at sukat ng mga pribadong lugar na panlibangan, at
kaayusan ng mga pampublikong pasilidad.
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3.1.1. Mga Residensyal na Kapitbahayan

Ipinapatupad ng Konseptuwal na Plano sa Lupa ang pagsosona sa pamamagitan ng pag-aayos ng mga
parsela sa dalawang magkaibang residensyal na kapitbahayan na isinasaayos sa isang balangkas ng
magkakaugnay-ugnay na bangketa at landas upang hikayatin ang aktibong pamumuhay.
Alinsunod sa Kabanata 5: Mga Alituntunin sa Disenyo sa Arkitektura, ang mga yunit ng tirahan sa loob ng
distansyang nilalakad patungo sa mga sentro ng libangan ng kapitbahayan, bukas na espasyo, at daanan
ay babaybay hanggang sa mga lugar ng bukas na espasyo para sa lahat. Ipupuwesto ang mga tirahan sa
paraang nakaayon sa mga natural na anyong lupa at nakakapigil, hangga't maaari, sa pagbabago ng
natural na kapaligiran.
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Alinsunod sa Kabanata 6: Mga Alituntunin sa Disenyo ng Pagpapaganda ng Lupa, ang mga pangunahing
residensyal na lansangan na nagwawakas sa isang sentro ng libangan o ang isang bukas na espasyo ay
nagwawakas sa hangganan ng isang saradong daanan, at ang mga daanan ng naglalakad ay nagsisilbing
daanan para sa mga naglalakad at nagbibisikleta. Bukod dito, ang mga lokal na kalye ng kapitbahayan ay
makitid upang makapagpanatili ng mabababa at ligtas na bilis sa pagbiyahe. Alinsunod sa Kabanata 6: Ang
Mga Alituntunin sa Disenyo sa Pagpapaganda ng Lupa, ang mga tampok ng pagpapaganda ng lupa at
hardscape sa mga pasukan at sa kahabaan ng mga kalye ay ginagamit upang gumawa ng kapaligiran ng
lugar at nagtutukoy sa pagkakaiba ng mga lugar sa loob ng Lugar ng Plano. Isinama ang pagtatanim ng
mga puno upang gumawa ng kaakit-akit na lugar at, alinsunod sa Kabanata 7: Imprastraktura at Mga
Pampublikong Serbisyo, ang mga utilidad ay inilalagay sa ilalim ng lupa.
Pigura 3-2: Ang konseptuwal na Larawan ng isang Karaniwang Residensyal na Kapitbahayan na Pangisang Pamilya ay nagpapakita ng isang paraan upang makatugon sa mga patakaran ng Mga Alituntunin sa
Disenyo na nauugnay sa kung paano tinutugunan ng mga gusali ang kalye at ang gabay para sa mga
tahanang magkakatabi na magkaroon ng iba't ibang tampok sa arkitektura o iskema ng kulay. Pigura 3-3:
Ang konseptuwal na Larawan ng Gusaling Pangmaraming Pamilya ay nagpapakita ng isang paraan upang
ipatupad ang Mga Alituntunin sa Disenyo na nauugnay sa katangian ng arkitektura.

Mga konseptuwal na larawan ng mga karaniwang tirahan na pang-isang pamilya
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Ang Konseptuwal na Plano sa Lupa ay nalalapat sa mga pamantayan ng pagsosona at disenyo at sa Mga
Alituntunin sa Disenyo upang gumawa ng isang Konseptuwal na Plano sa Lupa para sa mga residensyal na
kapitbahayan.
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Pigura 3-2: Konseptuwal na Larawan ng Mga Karaniwang Bahay na Pang-isang Pamilya

P A N U K A L A S A IN IS Y A T IB O
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Pigura 3-3: Konseptuwal na Paglalarawan ng Gusaling Pangmaramihang Pamilya

P A N U K A L A S A IN IS Y A T IB O
N A D IR E K T A N G

G -53

IS U S U M IT E S A M G A B O T A N T E

ISPESIPIKONG PLANO PARA SA MGA TAHANAN NG NAKATATANDA NG EVERGREEN | 3-5

3 | KONSEPTUWAL NA PLANO SA LUPA

3.1.2. Bukas na Espasyo at Libangan

Ang pangunahing sentro ng libangan ay makikita sa pangunahing pasukan pa lamang, sa interseksyon ng
dalawang pangunahing kalye. May mga konseptuwal na larawan ng pangunahing sentro ng libangang ito sa
Pigura 3-4a at 3-4b. Alinsunod sa Kabanata 6: Mga Alituntunin sa Disenyo ng Pagpapaganda ng Lupa, ang
pangunahing sentro ng libangan ay kinabibilangan ng mga pasilidad para sa libangan, isang pool, mga
istrukturang nagbibigay lilim, at mga mesa at upuan.
May isang pangalawang sentro ng libangan sa dulo ng kalye, na nagsisilbing tanda para sa kalyeng iyon.
Makikita ang pangalawang sentro ng libangan mula sa pangunahing pasukan ng lugar na pangmaraming
pamilya. Ang mga pangalawang sentro ng libangan ay mayroon ding mga pool sa labas.

Konseptuwal na larawan ng mga bocce ball court sa pangunahing libangan

G-54
Konseptuwal na larawan ng isang sentro para sa pagpapalakas ng katawan

Konseptuwal na larawan ng pool sa labas.
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Alinsunod sa Kabanata 5: Mga Alituntunin sa Disenyo ng Arkitektura, ang Konseptuwal na Plano sa Lupa ay
kinabibilangan ng iba't ibang sentro ng libangan sa mga istratehikong bahagi sa Lugar ng Ispesipikong
Plano.
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Pigura 3-4a: Konseptuwal na Larawan ng Pangunahing Sentro ng Libangan - Harapan

N A D IR E K T A N G
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Pigura 3-4b: Konseptuwal na Larawan ng Pangunahing Sentro ng Libangan - Likuran

P A N U K A L A S A IN IS Y A T IB O
N A D IR E K T A N G
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Aktibo at Di-aktibong Bukas na Espasyo

Kasama sa mga di-aktibong lokasyon ng bukas na espasyo ang Lagusan ng Fowler Creek at ang silangang
hangganan ng Lugar ng Plano, katabi ng Hangganan ng Pagyabong ng Lunsod. Gagawa ng mga aktibong
bukas na espasyo sa mga residensyal na subdistrict. Lahat ng lugar ng bukas na espasyo ay ididisenyo
alinsunod sa Kabanata 6: Mga Alituntunin sa Disenyo ng Pagpapaganda ng Lupa. Maaaring kabilang sa
mga amenidad sa mga aktibong bukas na espasyo ang, ngunit hindi nalilimitahan sa, mga hardin ng
komunidad, parke para sa aso, at upuan.
Ang mga aktibo at di-aktibong lugar ng bukas na espasyong ito ay konseptuwal ding kinabibilangan ng mga
landas para sa paglalakad, pagjo-jogging, at pagbibisikleta, ayon sa pinapahintulutan ng mga subdistrict sa
pagsosona at Mga Alituntunin sa Pagpapaganda ng Lupa. May konseptuwal na larawan ng ugnayan at mga
koneksyon ng landas na ito na katabi ng mga kasalukuyan at iminungkahing pasilidad ng daanan para sa
naglalakad at nagbibisikleta gaya ng ipinapakita sa Pigura 3-5: Konseptuwal na Ugnayan ng Landas.

G-57
Konseptuwal na larawan ng isang parke para sa aso.

Konseptuwal na larawan ng lugar para sa pagluluto ng barbeque sa labas
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Gaya ng ipinapakita sa Pigura 3-1: Konseptuwal na Plano sa Lupa, at gaya ng pinapayagan ng mga
subdistrict sa pagsosona, tinutunton ng Konseptuwal na Plano sa Lupa ang mga aktibo at di-aktibong lugar
ng bukas na espasyo sa buong lugar ng Ispesipikong Plano, na nagbibigay ng mga oportunidad para sa
hindi pormal na libangan.
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Pigura 3-5: Konseptuwal na Ugnayan ng mga Landas

P A N U K A L A S A IN IS Y A T IB O
N A D IR E K T A N G
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Ang pangunahing daan patungo sa mga yunit ng pangmaraming pamilya ay mula sa Aborn Road, at
ang pangawalang daanan ay mula sa karugtong ng Michelangelo Drive.

May paglalarawan ng pagkakasunod-sunod ng daanan ng sasakyan at mga
uri kalye sa Kabanata 2: Mga Pamantayan sa Pagsosona at Pagpapaunlad.

Ang pangunahing daanan patungo sa mga tirahang pang-isang pamilya ay mula sa Yerba Buena Road
at Aborn Road. Ipinapakita ang mga konseptuwal na larawan ng mga pasukang gate sa dalawang
pangunahing mapapasukan patungo sa mga tirahan na pang-isang pamilya sa Pigura 3-7: Konseptuwal
na Larawan — Pasukang Lansangan sa Hilaga at Pigura 3-8: Konseptuwal na Larawan — Pasukang
Lansangan sa Timog.
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Alinsunod sa Kabanata 2, Mga Pamantayan sa Pagsosona at Pagpapaunlad, ang Konseptuwal na
Plano sa Lupa at Pigura 3-6: Konseptuwal na Plano sa Lupa — ipinapakita sa Pampubliko at Pribadong
Kalsada ang mga pampubliko at pribadong kalsada sa loob ng Lugar ng Ispesipikong Plano.

Alinsunod sa Kabanata 5: Mga Alituntunin sa Disenyo ng Arkitektura, ang
pagsasaayos ng kalye ng Konseptuwal na Plano sa Lupa, kung saan ang
mga pangunahing residensyal na kalsada ay pangunahing bumabaybay
mula hilaga patungong timog, ay nagreresulta sa mga residensyal na loteng
ginawang bentahe ang mga tanawin ng mga burol sa silangan at ang
malawak na Lunsod ng San José sa kanluran.

3.1.3. Mga Pagpapalipat-lipat at Daanan ng Sasakyan
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Pigura 3-6: Mga Konseptuwal na Pampubliko at Pribadong Kalsada

P A N U K A L A S A IN IS Y A T IB O N A D IR E K T A N G
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Tala: Ipinapakita ang pagkakahanay at lokasyon ng lahat ng uri ng kalye, at ang pagkakalagay at laki ng mga pribadong lugar ng libangan, residensyal na lugar, at lugar ng bukas na espasyo.
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Pigura 3-7: Konseptuwal na Paglalarawan — Pasukang Lansangan sa Hilaga
P A N U K A L A S A IN IS Y A T IB O
N A D IR E K T A N G
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Pigura 3-8: Konseptuw al na Laraw an – Pasukang Lansangan sa Timog

P A N U K A L A S A IN IS Y A T IB O
N A D IR E K T A N G
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3.2.2. Konseptuwal na Pagpapatag

3.2.1. Konseptuwal na Pagpaparte ng Proyekto

Inaasahan na ang pagpapatag para sa Konseptuwal na Plano ng Lupa ay
isasagawa sa dalawang yugto. Magkakaroon ng mas mahalagang
pagpapatag sa unang yugto, pangunahin sa hilagang silangang quadrant ng
Lugar ng Ispesipikong Plano. Alinsunod sa Mga Alituntunin sa Disenyo sa
Arkitektura, dapat patagin nang sapat ang lahat ng lote, kalsada, at iba pang
pinapahusay na lugar sa loob ng isang yugto upang mabigyang-daan ang
pagpapaunlad sa yugtong iyon. Gagawa ng lugar ng pagkukunan/imbakan
para sa pagpapatag sa paparating na yugto, kung kinakailangan, upang
makapagbigay-daan sa karagdagang materyal para sa pagpapatag. Bukod
dito, alinsunod sa Mga Alituntunin sa Disenyo ng Arkitektura, babawasan ng
Konseptuwal na Plano sa Pagpaparte ang mga pagbiyahe ng trak sa
pamamagitan ng pagbalanse sa paghuhukay at pagtambak hanggang sa
kakayaning isagawa

Pigura 3-9: Konseptuwal na Plano sa Pagpaparte ng Proyekto at Talahanayan 3-3: Tinutukoy sa
Konseptuwal na Plano sa Pagpaparte ang isang konseptuwal na pagpaparte ng pagpapaunlad sa loob ng
Lugar ng Ispesipikong Plano. Kinakatawan ng planong ito ang isang posibleng paraan ng pagpaparte at
maaaring magbago, depende sa mga kundisyon sa merkado at iba pang pagpipino ng disenyo.
Mga karagdagang detalye kaugnay ng mga kinakailangan sa pagpaparte na inilarawan sa Kabanata 8:
Pagpapatupad, Pangangasiwa, at Pananalapi.
Talahanayan 3-3: Konseptuwal na Plano sa Pagpaparte
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Yugto

Kabuuang Lugar (akre)
(1)

Residensyal (du)

1

28

70

2

18

66

3

23

50

4

20

220 (2)

5

34

88

6

22

120

7

20

85

8

16

90

9

19

70

KABUUAN

200

859 (2)

Mga Tala:
1. Ang mga akre ay nira-round off sa pinakamalapit na buong numero.
2. Batay sa pagpapalagay na 180 yunit na pangmaraming pamilya sa Konseptuwal na Plano sa Lupa. Maaaring
mag-iba-iba ang mga aktuwal na numero.
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3.2. Konseptuwal na Plano ng Konstruksiyon
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G -64
Tala: Naglalarawan sa pagkakahanay ng mga hindi pangunahing kalye at landas, at paglalagay at laki ng mga yugto, at paglalagay at laki ng pansuportang imprastraktura.
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Pigura 3-9: Konseptuwal na Plano sa Pagpaparte sa Proyekto

Inilalarawan ng kabanatang ito ang konseptuwal na
plano sa pagbiyahe para sa lahat ng gagamit nito
kasama na ang mga nagbibisikleta, naglalakad at may
sasakyan. Kasama rito ang konseptuwal na
pagkakaayos ng mga kalsada at mga konseptuwal na
cross-section para sa bawat uri ng kalsada.

PANUKALANG INISYATIBONG DIREKTANG IHAHARAP SA MGA BOTANTE
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PAGPAPALIPAT-LIPAT AT
PAGBIYAHE
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Panimula

Nakasaad sa kabanatang ito ang konseptuwal na ugnayan ng mga kalsada para sa
Lugar ng Ispesipikong Plano. Kabanata 2: Mga Pamantayan sa Pagsosona at
Pagpapaunlad, inilalarawan ang mga uri ng kalsadang itatayo sa Lugar ng
Ispesipikong Plano, kasama ang pagkakaayos ng mga kalsada, mga lawak, at mga
nauugnay na bangketa, daanang pangmaramihang gamit, at/o daanan ng bisikleta.
Kabanata 6: Mga Alituntunin sa Pagdidisenyo para sa Pagpapaganda ng Lupa,
nagbibigay ng paggabay kung paano dapat isaayos ang ugnayan ng mga kalsada
upang makamit ang mga layunin ng Plano, kabilang ang: (i) pagsasama ng mga
natural at binuong kapaligiran upang bawasan hanggang maaari ang pagkaabala ng
mga natural na katangian, at hanggang sa maisasagawa, makiayon sa mga
kasalukuyang anyong lupa, puno, at daluyan ng tubig sa lugar, at (ii) paggawa ng
komunidad na may iba't ibang opsyon sa paglilibang at pagbibiyahe sa pamamagitan
ng paglalaan ng ugnayan sa pagpapalipat-lipat na angkop sa mga nagbibisikleta at
naglalakad.

G-66

Ang kabanatang ito ay nagbibigay ng mga konseptuwal na larawan ng bawat isa sa
mga uri ng kalsadang inilalarawan sa Kabanata 2: Mga Pamantayan sa Pagsosona at
Pagpapaunlad, at ng halimbawa ng isang paraan upang ipatupad ang paggabay
tungkol sa pagdidisenyo ng mga elemento ng pagpapalipat-lipat, kabilang ang mga
puno sa kalye, daanan ng naglalakad, at daanan ng nagbibisikleta, sa Kabanata 6:
Mga Alituntunin sa Pagdidisenyo para sa Pagpapaganda ng Lupa. Ipinapakita ang
resulta sa Pigura 4-2: Konseptuwal na Ugnayan at Pagkakaayos ng mga Daan;
konseptuwal ito.

4.2.

Konseptuwal na larawan ng daanan ng

Kasalukuyang Ugnayan sa Transportasyon

Ang mga pangunahing ruta ng sasakyan upang i-access ang Lugar ng Ispesipikong
Plano ay ang Aborn Road, Murillo Avenue, at Yerba Buena Road. Ang mga kalyeng ito
ay nagkakaloob ng mga koneksiyon sa sistema ng kalsadang panrehiyon, kasama ang
mga freeway, expressways, at arterial, kabilang ang Highway 101, ang Capital
Expressway, at ang Interstate 680. Ipinapakita ang kasalukuyang ugnayan ng mga
kalsadang panrehiyon sa Pigura 4-1: Kasalukuyang Ugnayan ng mga Kalsadang
Panrehiyon.
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4.1.
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Pigura 4-1: Kasalukuyang Ugnayan ng mga Kalsadang Panrehiyon
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G-68
Tandaan: Ipinapakita ang pagkakahanay at lokasyon ng lahat ng uri ng daan, at ang lokasyon, laki, at mga hangganan ng mga lugar na tirahan.
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Pigura 4-2: Konseptuwal na Ugnayan at Pagkakaayos ng mga Daan
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4.3.

Mga Cross-Section ng Kalsada

G-69

Konseptuwal ang pagpapaganda ng lupa, mga katangian ng
arkitektura, at hardscape para sa bawat uri ng kalsada gaya ng
ipinapakita sa Pigura 4-3 hanggang 4-7. Ipinapatupad ng konseptuwal
na pagkakahanay ng mga kalsada ang layunin ng Ispesipikong Plano
na panatilihing bukas na espasyo ang mga pinakasensitibong natural
na tagapagdulot ng lugar. Ipinapatupad ng mga konseptuwal na
cross-section ng mga kalsada ang layunin ng Ispesipikong Plano na
bumuo ng komunidad na may hanay ng opsyon sa paglilibang at
pagbiyahe sa pamamagitan ng paglalaan ng ugnayan para sa
pagpapalipat-lipat na angkop sa nagbibisiketa at naglalakad.
4.3.1. Mga Papasok na Daan
Gaya ng ipinapakita sa Pigura 4-2: Konseptuwal na Ugnayan at
Pagkakaayos ng mga Daan, dalawang papasok na daan ang
nagkakaloob ng pangunahing access sa Lugar ng Ispesipikong Plano;
isa mula sa Aborn Road (ang papasok na daan sa hilaga) at isa mula
sa Yerba Buena Road (ang papasok na daan sa timog). Gaya ng
hinihikayat sa Kabanata 6: Mga Alituntunin sa Pagdidisenyo para sa
Pagpapaganda ng Lupa, idinisenyo ang papasok na daan sa hilaga
upang magkaloob ng direkta, ligtas, at magandang daanan para
naglalakad at nagbibisikleta papunta sa, at ng lugar na paghahatiran
para sa, babaan ng bus sa sulok ng Daang Aborn at Murillo.
Ipinapakita ang mga konseptuwal na cross-section sa Pigura 4-3:
Konseptuwal na Cross-Section – Papasok na Daan sa Hilaga at
Pigura 4-4: Konseptuwal na Cross-Section – Papasok na Daan sa
Timog.
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Ipinapakita sa ibaba ang mga konseptuwal na cross-section ng
kalsada para sa bawat isa sa mga klasipikasyon ng daan na
ipinapakita sa Pigura 4-2: Konseptuwal na Ugnayan at Pagkakaayos
ng mga Daan. Ipinapatupad ng mga seksyon ng kalsada na ito ang
mga pamantayan sa Kabanata 2: Mga Pamantayan sa Pagsosona at
Pagpapaunlad at ang mga alituntunin sa Kabanata 6: Mga Alituntunin
sa Pagdidisenyo para sa Pagpapaganda ng Lupa.
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Pigura 4-3: Konseptuwal na Cross-Section – Papasok na Daan sa Hilaga
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Pigura 4-4: Konseptuwal na Cross-Section – Papasok na Daan sa Timog
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Sadyang blangko ang pahinang ito.
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Gaya ng ipinapakita sa Pigura 4-2: Konseptuwal na Ugnayan at
Pagkakaayos ng mga Daan, may collector road mula sa
Michelangelo Road, pakanluran patungo sa papasok na daan sa
hilaga, na nagbibigay ng access sa mga sasakyan at naglalakad
sa hugnayan ng mga pangmaramihang pamilyang tirahan.
May ipinapakitang konseptuwal na cross-section sa Pigura 4-5:
Konseptuwal na Cross-Section – Collector Road.
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4.3.2. Collector Road

PAGPAPALIPAT-LIPAT AT PAGBIYAHE | 4

PANUKALANG INISYATIBONG DIREKTANG IHAHARAP SA MGA BOTANTE

Pigura 4-5: Konseptuwal na Cross-Section – Collector Road

G-74
ISPESIPIKONG PLANO PARA SA MGA TAHANAN NG NAKATATANDA NG EVERGREEN | 4-9

4 | PAGPAPALIPAT-LIPAT AT PAGBIYAHE

Alinsunod sa Kabanata 2: Mga Pamantayan sa Pagsosona at
Pagpapaunlad, binubuo ng mga daan ng komunidad ang
pangunahing ugnayan ng pagpapalipat-lipat sa pamamagitan
ng mga kapitbahayan ng iisang pamilyang mga tirahan.
Nagkakaloob ng access ang mga ito papunta sa mga
kapitbahayan ng tirahan na ito at sa mga nauugnay na lugar
ng aktibong bukas na espasyo. Alinsunod sa paggabay sa
Kabanata 6: Mga Alituntunin sa Pagdidisenyo para sa
Pagpapaganda ng Lupa, ang konseptuwal na Plano ng
Ugnayan at Pagkakaayos ay may mga daan ng komunidad
na may limitadong bilang ng mga tuwid na seksyon at
paradahan sa magkabilang panig ng kalye. Ang organikong
disenyo ng mga collector road ay nagbibigay ng impresyon ng
kalikasan, at nakakatulong itong magpanatili ng mga ligtas na
bilis ng paglalakbay.

G-75

Gaya ng inilalarawan sa Kabanata 2: Mga Pamantayan sa
Pagsosona at Pagpapaunlad, may dalawang uri ng daan ng
komunidad: Daan ng Komunidad-Uri A at Daan ng
Komunidad-Uri B. Ipinapakita ng Pigura 4-6: Konseptuwal na
Cross-Section – Daan ng Komunidad ang mga konseptuwal
na cross-section ng bawat uri ng Daan ng Komunidad.
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4.3.3. Mga Daan ng Komunidad
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Pigura 4-6a: Konseptuwal na Cross-Section – Uri A ng Daan ng Komunidad
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Pigura 4-6b: Konseptuwal na Cross-Section – Uri B ng Daan ng Komunidad
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Sadyang blangko ang pahinang ito.
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Gaya ng kinakailangan ng Kabanata 2: Mga Pamantayan sa Pagsosona at
Pagpapaunlad, binubuo ng mga pangunahing daan sa mga tirahan sa
Konseptuwal na Ugnayan at Pagkakaayos ang pangalawang ugnayan ng
pagpapalipat-lipat sa loob ng Lugar ng Plano. Katulad ng mga daan ng
komunidad, nagkakaloob ang mga ito ng access sa mga kapitbahayan ng
iisang pamilyang mga tirahan at sa nauugnay na lugar ng aktibong bukas na
espasyo. Nagkakaloob din ang mga ito ng direktang access sa mga daanan
ng sasakyan ng iisang pamilyang mga tirahan. Gaya ng pinapahintulutan sa
Kabanata 6: Mga Alituntunin sa Pagdidisenyo para sa Pagpapaganda ng
Lupa, makikitid ang mga pangunahing daan sa mga tirahan upang
matulungang panatilihin ang mabagal at ligtas na paglalakbay, na
magsusulong ng kaligtasan ng mga naglalakad at nagbibisikleta, at upang
magtapos sa dulo ng daan kapag may katabi o kalapit na sentrong
panlibangan o hangganan ng bukas na espasyo.
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Pigura 4-7: Konseptuwal na Cross-Section – Pangunahing Daan sa mga
Tirahan, nagpapakita ng konseptuwal na cross-section ng pangunahing
daan sa mga tirahan.
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4.3.4. Mga Pangunahing Daan sa Mga Tirahan
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Pigura 4-7: Konseptuwal na Cross-Section – Pangunahing Daan sa mga Tirahan

4 | PAGPAPALIPAT-LIPAT AT PAGBIYAHE

Alinsunod sa mga kinakailangan sa Kabanata 2: Mga Pamantayan sa
Pagsosona at Pagpapaunlad, ang konseptuwal na plano ng Pagkakaayos at
Ugnayan ay may Mga Pangalawang Daan sa mga Tirahan na nagtatadhana
ng direktang access sa daanan ng sasakyan ng mga katabing bahay na unit
ng iisang pamilyang mga tirahan.
Pigura 4-8: Konseptuwal na Cross-Section – Pangalawang Daan sa mga
Tirahan, nagpapakita ng konseptuwal na cross-section ng pangalawang daan
sa mga tirahan.
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4.3.5. Mga Pangalawang Daan sa mga Tirahan
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Pigura 4-8: Konseptuwal na Cross-Section – Pangalawang Daan sa mga Tirahan

Sa kabanatang ito, ipinapaliwanag ang mga prinsipyo ng
pagdidisenyo at nagtataguyod ng isang hanay ng mga
alituntunin sa disenyo ng arkitektura para sa pagpapaunlad
ng mga tirahan at libangan sa Lugar ng Ispesipikong Plano,
kabilang ang mga rekomendasyon sa arkitektura tungkol sa
pagdedetalye sa arkitektura, panlabas na pailaw, at mga
luntiang kasanayan sa pagpapatatayo.

PANUKALANG INISYATIBONG DIREKTANG IHAHARAP SA MGA BOTANTE
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MGA ALITUNTUNIN SA DISENYO NG
ARKITEKTURA

MGA ALITUNTUNIN SA DISENYO NG ARKITEKTURA | 5

5.1.

Panimula

PANUKALANG INISYATIBONG DIREKTANG IHAHARAP SA MGA BOTANTE

Inilalarawan at isinasaguhit ng mga alituntunin sa disenyo ng arkitektura na ito ang mga
disenyo, konsepto, at bahagi ng gusali na sinadya upang maisulong ang de-kalidad na
pagpapaunlad na nilalayon para sa Lugar ng Ispesipikong Plano. Dapat gamitin ang
mga alituntunin sa disenyo na ito kasabay ng mga pamantayan sa pagpapaunlad na
inilalarawan sa Kabanata 2: Mga Pamantayan sa Pagsosona at Pagpapaunlad.
Layunin ng mga alintuntunin sa disenyo na ito ang mga sumusunod:
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Magtatag ng mga alituntunin sa disenyo para sa pagdidisenyo ng lugar,
arkitektura, pagpapalipat-lipat, pagpaparada, pailaw, at iba pang natatanging
tampok.



Magsulong ng matatag na disenyo at pagkakakilanlan ng komunidad.



Magkaloob ng mga alituntunin at rekomendasyon sa mga tagapagpaunlad,
tagapagtayo, tagaplano, arkitekto, arkitekto sa pagpapaganda ng lupa, at mayari ng ari-arian upang makatulong sa pagpapanatili ng mataas na antas ng
katatagan at pagkakaisa sa komunidad, habang patuloy na nagbibigay-daan
sa partikular na antas ng paghahayag ng pagkatao.



Gumawa ng magagandang kapitbahayang magiging yaman ng Lugar
ng Ispesipikong Plano at Lunsod ng San José.



Maghikayat ng mga luntiang solusyon sa pagdidisenyo na nagpapababa ng
antas ng pagkonsumo ng enerhiya, hindi nagsasayang ng tubig, at
nakakabawas sa basura hanggang maaari.



Magsulong ng pagbiyahe habang binabawasan ang mga emisyon ng
geenhouse gas, naghihikayat ng mga mas malusog na paraan ng
pamumuhay, at nagbibigay ng mga oportunidad para sa pakikihalubilo sa
lipunan.



Gumawa ng mga simpleng disenyo ng gusali na magreresulta sa mahusay na
paggamit ng espasyo, materyales, at tagapagdulot habang nagpapanatili ng
de-kalidad na disenyo at natatanging istilo ng arkitektura.

Isinama ang mga larawan at litratong nakapaloob dito bilang matitingnang tagapagdulot
at hindi dapat isiping ito lang ang tanging solusyon sa pagdidisenyo. Hinihikayat ang
paggamit ng mga malikhaing pamamaraan.
Nilalayong idisenyo ang Lugar ng Ispesipikong Plano bilang balangkas ng
magkakakonektang bangketa, daanan, at pasilidad para sa paglilibang upang gumawa
ng komunidad na maaaring libutin nang naglalakad at sumusuporta sa aktibong paraan
ng pamumuhay. Bilang bahagi ng mga nag-oorganisang prinsipyong ito, maaaring
iorganisa ang Lugar ng Ispesipikong Plano bilang serye ng mga kapitbahayan ng iisang
pamilyang mga tirahan at isang hugnayan ng pangmaramihang pamilyang tirahan,
alinsunod sa Kabanata 2: Mga Pamantayan sa Pagsosona at Pagpapaunlad.
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5.2.1. Mga Nakakonekta at Hindi Nakakonektang Iisang
Pamilyang mga Tirahan
Dapat idisenyo ang mga nakakonekta at hindi nakakonektang iisang
pamilyang mga tirahan upang gumawa ng kapaki-pakinabang at
malalakarang daanang nakapaloob sa serye ng mga kapitbahayan, na
isa-isang ikinokonekta ng ugnayan ng mga daanan at bukas na
espasyo at nagbibigay ng access sa mga sentrong panlibangan at sa
pasilyo ng Fowler Creek.
Dapat isaalang-alang ang mga sumusunod na alituntunin:
Gumawa ng ‘pakiramdam ng direksiyon’ at pinto sa harapang
nakaharap sa kalye para sa bawat unit sa pamamagitan ng
paglalagay ng mga bakuran, tarangkahan, at access sa mga
pampublikong kalye at/o pribadong bukas na espasyo.



Dapat ay may pasukang may bubong ang lahat ng unit sa anyo
ng may bubong na balkon o beranda.



Hinihikayat ang iba't ibang disenyo. Maaaring pagpangkatin
ayon sa laki ng lote ang mga ispesipikong istilo ng arkitektura
upang gumawa ng tema ng disenyo para sa mga ispesipikong
kapitbahayan sa Lugar ng Plano.



Naaangkop dapat ang mga detalye ng arkitektura sa istilo ng
arkitektura ng istraktura.



Dapat tandaang madaling makita ang lahat ng bahaging
nakaharap sa kalye, at maaaring maglagay ng mga bintana,
pasukan kung saan naaangkop, at iba pang disenyo ang mga ito
na karaniwang nasa harapan ng bahay.



Hinihikayat ang pagkakaroon ng nakasementong daanan sa
pagitan ng mga unit upang magkaloob ng iba't ibang hitsura ng
harapan ng gusali mula sa kalye.
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Konseptuwal na larawan ng iisang pamilyang mga tirahan
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5.2. Mga Alituntunin sa Pagdidisenyo ng Lugar para
sa Bawat Lugar ng Ispesipikong Plano

MGA ALITUNTUNIN SA DISENYO NG ARKITEKTURA | 5

Mga Konseptuwal na Larawan ng Iisang Pamilyang Mga Tirahan

PANUKALANG INISYATIBONG DIREKTANG IHAHARAP SA MGA BOTANTE

G-86
ISPESIPIKONG PLANO PARA SA MGA TAHANAN NG NAKATATANDA NG EVERGREEN | 5-1

5 | MGA ALITUNTUNIN SA DISENYO NG ARKITEKTURA

Dapat idisenyo ang mga tahanan ng maraming pamilya upang isulong ang
aktibong paraan ng pamumuhay, kabilang ang pagkakaroon ng access sa
mga daanan ng naglalakad na nakakonekta sa daanan sa may Fowler
Creek.
Dapat idisenyo ang mga tahanan ng maraming pamilya upang gumawa ng
pakiramdam ng pagkapribado habang bahagi ng kabuuang komunidad.
Nakaayon dapat sa kalye ang pagkakaayos at pagkakapuwesto ng mga
pangmaramihang pamilyang gusali, habang nagbibigay ng access sa
natural na ilaw at ipinapakita ang pinakamalaking bahagi ng kalupaan na
maaari.
Dapat isaalang-alang ang mga sumusunod na alituntunin:
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Dapat ay may direktang daanan papunta sa kalye o nakabahaging
espasyo ang mga unit ng beranda, balkonahe, at bakuran, kung
saan naaangkop.



Hinihikayat ang magkakaibang taas ng sahig para sa mga pribadong
beranda, hardin sa harap, at pasukan ng tahanan na mas mataas sa
kalye upang maging mas pribado ang mga tahanan sa ibaba.



Hinihikayat ang mga balkonahe sa itaas, at dapat makita mula rito
ang pampublikong lupain o mga nakabahaging bukas na espasyo.



Dapat gumamit ng mga balkonahe, iba pang elemento ng
pagpapalawak, at pagdedetalye sa arkitektura upang hindi maging
magkakatulad ang mga harapan ng gusali.



Limitado dapat sa mga harapan ng kalye ang haba ng mga solidong
pader.



Dapat maglaan ng mga oportunidad para sa kaswal na pakikipagugnayan sa pagitan ng mga residente. Maaaring kabilang sa mga
solusyon sa pagdidisenyo ang mga upuan at pasukan ng gusali, sa
mga pribadong bakuran, o sa tabi ng mga kalye o bukas na
espasyo.



Dapat ay lubos na pahusayin ang pagkapribado ng mga nakikita at
naririnig mula sa indibidwal na espasyo ng tahanan sa pamamagitan
ng pagkukulong ng tunog at hindi paggawa ng mga direktang
magkaharap na bintana at balkonahe sa iba't ibang unit.
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Mga Tahanan ng Maraming Pamilya
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Naiiba ang mga pangangailangan sa paglilibang ng mga komunidad ng
nakatatanda kumpara sa mga pangangailangan ng mga karaniwang
komunidad. Mas matindi ang kagustuhan ng mga komunidad ng
nakatatanda na magkaroon ng mga hindi aktibong panlibangang gamit, na
may pagtutuon sa access, pagkamabisa, kaginhawahan, at kakayahang
gamitin. Sa halip na magkaroon ng mas malalaking lugar ng palaruan at
mga katulad na gamit, kasama sa mga komunidad ng nakatatanda ang
mas maliliit na pasilidad na magandang tingnan at nagsusulong ng
paglilibang at kalakasang iniakma sa ispesipikong pangkat ng edad.



Magdisenyo ng istilong umaayon, bagama't maaaring naiiba, sa mga
nakapalibot na tirahan.



Magkaloob ng mga oportunidad para sa pagsasama-sama ng komunidad na
maaaring ganapin sa loob at sa labas.



Magkaloob ng ligtas at maginhawang paradahan ng bisikleta



Dapat itong umayon sa mga nakapalibot na gamit.



Mga sentrong panlibangan na may mga oportunidad sa aktibong
paglilibang.

Ang pangunahing sentrong panlibangan ay maaaring magkaroon ng mga pasilidad
gaya ng pangmaramihang gamit na kuwarto para sa pagpupulong, sentro para sa
kalakasan, kuwarto para sa sining, kuwartong bihisan o imbakan, kainan/kapihan,
kusina, aklatan, espasyo para sa pangangasiwa, at iba pang pasilidad. Ang mga gamit
sa paglilibang sa labas na nauugnay sa pangunahing sentrong panlibangan ay
maaaring magkaroon ng mga pasilidad gaya ng palanguyan, palaruan para sa pickle
ball o bocce ball, mga upuan at silungan, at iba pang pasilidad. Maaari ring magtayo
ng mga espasyong ihawan at kainan sa labas.



Mga lugar ng bukas na espasyo sa kapitbahayan na may mga
daanan para sa paglalakad at pinagandang lupa.

Ang mga pangalawang sentrong panlibangan ay maaaring magkaroon ng palanguyan
at espasyo para sa mga pagsasama-sama ng komunidad at pakikihalubilo sa labas.



Paglalakad, pagtakbo, at pagbibisikleta sa mga bangketa,
daanang may maraming gamit, at daanan ng bisikleta.

Kasama sa mga iminumungkahing oportunidad sa paglilibang sa Lugar
ng Ispesipikong Plano ang mga aktibo at hindi aktibong pasilidad sa
paglilibang, gaya ng:
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Maaaring maging available lang ang ilan sa mga oportunidad na ito sa mga
residente ng komunidad ng nakatatanda at sa mga bisita nila sa
pamamagitan ng pakikilahok sa kapisanan ng mga may-ari ng bahay (HOA).
Dapat idisenyo ang mga sentrong panlibangan ng komunidad upang
maging sentral na tanawin para sa iba't ibang kapitbahayan ng mga tirahan.
Nakaayon dapat sa kalye at sa nakapalibot na lupain ang pagkakaayos at
pagkakapuwesto ng mga gusaling panlibangan ng komunidad.
Dapat isaalang-alang ang mga sumusunod na alituntunin sa sentrong
panglibangan:


Gumawa ng sentral na tanawing makakatulong sa pagtukoy ng
bawat kapitbahayan ng mga tirahan.



Ipuwesto ang mga gusali nang nakaharap sa kalye at magkaroon ng
malinaw na natutukoy na pangunahing pasukang nakaharap sa kalye.



Maglagay ng mga pangalawang lagusan papunta sa mga daanan
o sentrong panlibangan sa labas.
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5.2.3. Mga Sentrong Panlibangan
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5.3.

Arkitektura

Hinihikayat para sa mga tirahan sa mga loteng nasa kanto ang mga bahagi ng
arkitektura gaya ng mga nakapalibot na balkon, balkon sa gilid, mga balkonahe,
bintana, o mga nakaungos na istraktura sa harapan na nakaharap sa
pangalawang kalye.

5.3.1. Pagkakalagay at Pagkakaayos ng Gusali
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Dapat ipuwesto at idisenyo ang mga gusali nang may malakas na presensya
sa kalye sa mga harapan ng komunidad sa Lugar ng Ispesipikong Plano,
maliban sa mga lugar sa may Mga Papasok na Daan at Collector Road,
kung saan maaaring may mga pagpapaganda ng lupa at saligang pader.
Nakaharap dapat sa kalye ang mga gusali, kung saan nabibigyang-pansin
ang detalye ng arkitektura at interaktibong arkitektura - kabilang ang mga
balkon, bakuran, pasukan, at bintana.
Dapat itayo ang mga tirahan malapit sa bukas na espasyo at mga daanan
ng kapitbahayan.
Dapat ipuwesto ang mga tirahan nang nakaayon sa mga natural na anyong
lupa at binabawasan hanggang maaari ang pagbabago ng natural na
kapaligiran hanggang sa makakaya.
Dapat ipuwesto ang mga tirahan upang lubos na maipakita ang kalakhan ng
Lunsod ng San José sa kanluran, at ang mga burol sa silangan.

5.3.2. Disenyo ng Gusali




Kapag ipinupuwesto ang mga indibidwal na unit ng nakakonekta at hindi
nakakonektang iisang pamilyang mga tirahan, bawasan hanggang maaari
ang pagkakaroon ng magkakatabi o direktang magkakaharap na
magkaparehong uri ng plano. Dapat gumamit ng ibang istilo ng taas ng
sahig kapag nagpaplano ng magkaparehong plano ng sahig para sa mga
bahay na magkatabi o magkaharap. Magkakaiba dapat ang mga plano ng
kulay sa labas ng mga magkatabing unit na may magkaparehong istilo ng
taas ng sahig.
Sa sangay na distrito ng pagsosona na ESH-R-1, dapat magbigay ng iba't
ibang laki, plano ng sahig, at taas ng sahig ng tahanan para sa bawat laki ng
lote. Maituturing na pagkakaiba ng harapan ang naiibang pagkakagawa ng
bubong, puwesto ng bintana, o uri ng balkon o beranda.

Konseptuwal na larawan ng iisang pamilyang bahay
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Nalalapat ang seksyong ito sa lahat gusali sa hinaharap sa Lugar ng Ispesipikong
Plano, kabilang ang iisang pamilyang mga tirahan at mga tahanan ng maraming
pamilya, ang mga sentrong panlibangan, at iba pang samu't saring istraktura. Dapat
isaalang-alang ang mga sumusunod na alituntunin:
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Dapat gumamit ng magkakaibang pag-ungos at elemento sa mga
gusali kapag posible para sa pagkakabit-kabit at mga kapakipakinabang na bahagi gaya ng mga pasukan, bakuran, lugar na
kainan o upuan sa labas, atbp.



Hinihikayat ang paggamit ng mga nakaungos na bintana at harapan ng
gusali at magkakaibang taas o pag-ungos ng sahig, tuktok, at pader ng
mga gusali upang gawing mas interesante at maganda ang mga
pasukan at harapan ng mga ito.



Hinihikayat ang pagkakaroon ng mga elementong gaya ng mga tore o
iba pang monumento sa mga sentral na tanawin ng komunidad gaya ng
sentrong panlibangan at sa pangunahin at pangalawang pasukan.
Dapat tapusin ang konstruksiyon ng lahat ng antas ng tore o
monumento na bahagi ng gusali, hindi dapat mag-iwan ng mga
blangkong pader o hindi napinturahan o nabarnisang bahagi.



Dapat gumamit ng mga elemento ng arkitektura gaya ng mga bintana
at pangangga, estante para sa halaman, o panlabas na ornamentasyon
ng bintana, nakaungos na istraktura, gablete, arko, panabing, at iba
pang katulad na istraktura upang bigyan ng interesanteng katangian
ang hugis ng mga gusali.



Maaaring gumamit ng mga elemento ng bubong gaya ng mga gablete,
estante, padausdos na gilid, parapeto, tore, at panlabas na
ornamentasyon upang ipakita ng istilo ng arkitektura at pangasiwaan
ang hugis ng gusali, gawing interesante ang disenyo, at magkaroon ng
pagkakaiba-iba sa hitsura ng komunidad.

Mga konseptuwal na larawan ng mga gusali para sa nag-iisang
pamilya (itaas) at maraming pamilya (ibaba)
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5.3.3. Pagtukoy ng Hugis at Laki ng Gusali
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5.3.4. Mga Materyal, Kulay, at Pintura o Barnis ng Gusali
Dapat gumamit ng iba't ibang de-kalidad at matibay na materyal upang
gumawa ng mga interesante at kaaya-ayang disenyo ng gusali at
maiwasan ang pagkakapare-pareho.



Dapat gamitin ang mga kulay at materyal para sa labas ng gusali upang
gawing natatangi ang porma, mga detalye, at hugis nito.



Dapat gumamit ng magkakaibang plano ng kulay kapag
nagmumungkahing magtayo ng maraming gusali. Sa pangkalahatan,
dapat ay may isa o dalawang magkatambal na pangunahing kulay at
hanggang tatlong magkatambal na tampok na kulay ang bawat plano
ng kulay, at naaangkop ang mga ito para sa istilo ng arkitektura at
katangian ng gusali.



Maaaring ipaikot ang mga materyal at kulay na ginamit sa harapan
hanggang sa gilid ng gusali, patungo sa kalatagan sa loob o sa
naaangkop na lugar ng pagbabago nito ilang talampakan lampas sa
nakataas na bahagi sa harap upang maiwasang magmukhang hindi
tunay ang harapan.



Maaaring gumamit ng mga detalye ng gusali gaya ng mga daluyan ng
tubig, tubo, at bakal na bentanilya bilang pagpapaganda ayon sa mga
katambal na kulay/materyal, o maaaring pinturahan ang mga ito upang
tumugma sa kulay ng gusali o bubong.



Dapat panatilihin ang natural na kulay ng laryo, bato, at baldosa; hindi
dapat pinturahan ang mga ito.

Mga konseptuwal na larawang nagpapakita ng iba't ibang materyal, kulay, at
pintura o barnis ng gusali
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5.3.5. Mga Bintana at Pinto
Dapat ay naaayon ang mga bintana sa harapan ng gusali at ipakita
ng mga ito ang istilo ng arkitektura at katangian ng gusali.



Balanse dapat ang laki ng bintana kumpara sa nakapalibot na bubong
at mga pader. Naaangkop na materyal dapat ang ipalibot sa lahat ng
bintana.



Hinihikayat ang paggamit ng mga palamuting panangga kung
naaangkop ito sa istilo ng arkitektura ng gusali. Kapag ginamit,
naaayon dapat ang mga ito sa laki ng nabubuksang bahagi ng
bintana upang makitang nagagamit ito, at dapat itong ikabit sa paligid
ng bintana sa paraang hindi ito magmumukhang “idinikit lang” o peke.



Dapat makadagdag, hindi mangibabaw, sa pangkalahatang katangian
ng arkitektura ang mga bintana. Dapat umiwas sa paggamit ng isang
malaking piraso ng salamin na sumasakop ng malawak na bahagi ng
gusali. Dapat gumamit ng mga barandilya ayon sa istilo ng
arkitektura.



Hinihikayat ang pagkakaroon ng mga nabubuksang bintana sa mga
sala at kuwarto upang magkaroon ng natural na pagdaloy ng hangin
at mapahusay ang pagkakaugnay ng loob at labas ng gusali.



Hinihikayat ang pagkakaroon ng mga palamuting pasukang pinto,
pintong may tradisyonal na Pranses na istilo, may arkong
bintana/pintuan, panangga, estante, kahon para sa halaman, at
panlabas na ornamentasyon ng bintana, ayon sa istilo ng arkitektura.



Hinihikayat ang mga bintanang may malinaw na salamin. Dapat
iwasan ang mga salaming may tint o nakakasilaw.



Hinihikayat ang mga inukit na pasukang pinto kapag naaangkop sa
arkitektura.



Dapat idisenyo ang mga bintana sa itaas na palapag na nakikita mula
sa mga kalye, daanan, parke, at nakabahaging bukas na espasyo
nang may mga panlabas na ornamentasyon at barandilya na
tumutugma sa disenyo ng harapan ng istraktura. Maaaring tanggalin
ang mga barandilya sa mga bintana ng mga pangunahing kuwarto at
sala na nakaharap sa likurang bakuran.
Mga konseptuwal na larawan ng mga pagkakagawa ng binata at pinto
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Maaaring nakakonekta o hindi nakakonekta ang mga garahe upang
tumugma sa mga kundisyon ng lugar at magkaloob ng pagkakaibaiba sa mga plano ng sahig.



Dapat ay nakaurong paatras nang 12 pulgada mahigit sa pader ang
mga pinto ng garahe upang magkaloob ng palugit na silungan.



Naaangkop dapat sa istilo ng arkitektura ang mga istilo, materyal, at
kulay ng mga pinto ng garahe.



Hinihikayat ang pagkakaroon ng maliliit na bintana sa pinto ng garahe
upang makatanggap ng natural na ilaw sa loob ng garahe.



Hinihikayat ang mga espesyal na pagkakagawa ng daanan ng
sasakyan at pagpapaganda ng lupa sa paligid ng garahe upang
maging interesanteng tingnan ang lugar.



Iba-iba dapat ang pagkakaayos at pagkakapuwesto ng garahe
kumpara sa espasyong tinitirhan upang makaiwas sa pagkakaparepareho. Kabilang sa mga halimbawa nito ang nakapantay (pantay ang
pader na hangganan ng garahe at ng espasyong tinitirhan) at
nakaurong (nakaurong paatras ang pader na hangganan ng garahe
kumpara sa espasyong tinitirhan) na pagkakapuwesto ng garahe.
Maaaring nasa gilid o lubos pang nakaurong kumpara sa
pangunahing istraktura ang mga garahe upang magkaloob ng higit
pang pagkakaiba.



Hinihikayat ang pagkakaroon ng mga karagdagang elemento gaya ng
mga tarangkilya at dekorasyong lalagyan ng halaman upang gawing
natatangi at mas mapaganda ang garahe ayon sa naaangkop sa istilo
ng arkitektura.



Dapat ipuwesto ang mga garahe sa tabi ng sunod na espasyong
tirahan, at ang mga espasyong tirahan sa tabi ng sunod na garahe
kung magagawa upang gawing papalit-palit ang disenyo ng kalye at
mapahusay ang mga oportunidad para sa pagpaparada sa kalye.

Konseptuwal na larawan ng mga disenyo at pintura o barnis ng pinto ng garahe
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5.3.7. Mga Bubong



Dapat paghiwalayin ang mga dulo ng gablete upang hindi maging
magkatabi ang mga ito.



Hinihikayat ang pagkakaroon ng mga tradisyonal na kupula at
elementong may katangian ng domo bilang palamuti kapag naaangkop
sa istilo ng arkitektura.



Dapat gumamit ng de-kalidad at matibay na materyales at mga kulay
na naaayon sa istilo ng arkitektura ng gusali para sa konstruksiyon ng
mga bubong. Kabilang sa mga katanggap-tanggap na materyales sa
paggawa ng bubong ang luwad o sementong baldosa, bakal, at
aspaltong tisa. Kung patag ang bubong, kabilang din sa mga
katanggap-tanggap na materyal ang foam at mga luntiang bubong.
Kabilang sa mga hindi katanggap-tanggap na materyal ang pinitpit na
kahoy, korugadong fiberglass, at nakarolyong aspaltong materyal para
sa bubong.



Hinihikayat ang paggamit ng mga kulay at materyales ng bubong na
nakakatugon o lumalampas sa mga iniaatas ng Energy Star upang
mabawasan ang heat island effect.



Maaaring gumamit ng maliliit na turbina para sa hangin at iba pang
katulad na kagamitan upang kumolekta ng enerhiya.

Konseptuwal na larawan ng mga materyal ng bubong at pagkakabit ng solar panel
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Dapat gumamit ng iba't ibang anyo, pitch, dahilig, taas, o detalye, at ng
de-kalidad at matibay na materyales para sa bubong ng mga gusali, at
dapat ay tumugma ito sa pangkalahatang istilo at katangian ng gusali.
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5.4.

Pagtatabing ng Kagamitan at Mga Lugar ng Serbisyo
Dapat magbigay at magdisenyo ng mga pansamantalang imbakan sa lugar
upang bawasan hanggang maaari ang mga epekto sa mga katabi nitong
gamit.



Karaniwang ang mga pasilidad sa pagkolekta at pag-iimbak ng basura ay
dapat ilayo sa mga nakabahaging lugar o itabing mula sa publiko. Ang mga
lalagyan ng basura ay dapat idisenyo alinsunod sa mga pagkakagawa at
kulay ng arkitektura ng mga katabing gusali.



Para sa mga unit ng iisang pamilyang mga tirahan, dapat ilagay ang mga
basurahan sa garahe o sa likod ng bakod, nang nakatabing mula sa mga
kalye o nakabahaging bukas na espasyo.

5.4.1. Pagtatabing ng Konstruksiyon
Dapat maglaan ng mga pansamantalang imbakan sa lugar ng konstruksiyon
kapag may konstruksiyon, at dapat idisenyo ang mga ito upang hindi makita
mula sa mga daanan at katabing tirahan ang mga ito hanggang maaari.

G-96
Konseptuwal na larawan ng pinagandang imbakan ng basura
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5.5.

Pailaw sa Labas
Dapat magbigay ng sapat na pailaw sa buong lugar upang makabuo ng
maganda at kaaya-ayang kapaligiran. Dapat panatilihin sa
pinakakaunting kinakailangan para sa mga layunin ng kaligtasan at
seguridad ang pailaw sa mga pampubliko at nakabahaging espasyo
tuwing gabi.



Dapat iayon sa gustong katangian ng Lugar ng Ispesipikong Plano at sa
istilo ng arkitektura ng mga nakapalibot na gusali ang pagkaayon,
materyales, mga kulay, at mga detalye ng disenyo ng mga poste ng ilaw
at kagamitan sa pailaw. Dapat ay naaangkop ang pagkakaayon ng mga
poste ng ilaw sa mga naglalakad sa may bangketa at iba pang lugar kung
saan may mga taong naglalakad. Hinihikayat ang paggamit ng pailaw sa
pamamagitan ng maliliit na poste upang ilawan ang mga daanan at
lakaran, habang iniiwasang mailawan ang mga katabing lugar.



Naaayon dapat sa istilo ng arkitektura at katangian ng gusali ang mga
kagamitan sa pailaw na nakakabit sa pader. Dapat makadagdag sa
disenyo at katangian ng gusali at lugar ang kulay, laki, pagkakapuwesto,
at bilang ng mga kagamitan sa pailaw.



Hinihikayat ang paggamit ng pailaw na mahinang kumonsumo ng
enerhiya at may mababang boltahe. Hindi dapat gaanong maliwanag ang
pandekorasyong pailaw.



Dapat ay nakaharap pababa ang mga kagamitan sa pailaw upang
bawasan hanggang maaari ang naidudulot nitong polusyon sa ilaw.
Maaaring naaangkop ang pataas na pailaw at paggamit ng spotlight at
pandekorasyong may kulay na pailaw para sa mahahalagang gusali at
pasilidad, ngunit hindi kailanman para sa mga lugar malapit sa kalikasan.



Ang pailaw sa labas ay hindi dapat makaabala, makasilaw, o umabot sa
mga kalapit na ari-arian o nakabahaging lugar ng bukas na espasyo,
partikular na ang mga lugar na tirahan ng ligaw na buhay.
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Konseptuwal na larawan ng detalye ng pailaw
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5.6.

Mga Alituntunin sa Luntiang Pagpapatayo
Disenyo at Materyales ng Gusali


Dapat gumamit ng mga luntiang kasanayan sa pagpapatayo ng mga gusali
nang higit pa sa iniaatas ng naaangkop na batas ng estado at hanggang sa
maisasagawa at naaangkop, kabilang ang paggamit ng mga kagamitan sa
tubig na may mahinang pagdaloy, sistema ng pagdidilig gamit ang
pagpapatak at hydro-zoning, paggamit ng materyales para sa konstruksiyon
na walang formaldehyde, kakaunti ang VOC, at gawa sa tubig.



Hinihikayat ang paggamit ng mga luntiang materyal na nakakatagal sa mga
lokal na kundisyon ng kapaligiran, kabilang ang mga karpet na gawa sa narecycle na bagay, insulasyong gawa sa cellulose, ininhinyerong kahoy,
sertipikadong kahoy, natural na pantakip sa sahig, at pintura o barnis na
gawa sa na-recycle na bagay para sa kagamitan sa loob ng bahay.



Dapat ipadala sa mga pasilidad ng pag-recycle sa ibang lugar ang mga
basura mula sa sementong baldosa, drywall, at kahoy na pundasyon.



Pag-isipang gumamit ng oriented strand board (OSB) sa halip na plywood
para sa mga shear panel at sheathing ng bubong.



Pag-isipang gumamit ng mga produktong ininhinyerong kahoy (EWP),
para rin sa mga pundasyon ng gusali at bubong.



Pag-isipang gumamit ng sheathing ng bubong na may panangga sa
radyasyon.



Pag-isipang gumamit ng medium density fiberboard (MDF) na gawa sa
basura mula sa iba pang produktong kahoy para sa mga pinto, panlabas
na ornamentasyon, baseboard, at estante.



Hinihikayat ang paggamit ng mga solar panel na ikinakabit sa bubong at
mga paradahan.

Disenyo ng Lugar
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Gumamit ng passive solar na disenyo sa pamamagitan ng pagpaplano ng mga
lote ng subdibisyon at pagkakapuwesto ng mga kalye upang lubos na
mapahusay ang access ng enerhiya mula sa araw hanggang sa maisasagawa
nang hindi nababawasan ang antas ng pagkakaugnay.
Bawasan ang init mula sa araw na napapanatili mula sa mga panlabas na
istraktura sa pamamagitan ng paggamit ng mga maliwanag na kulay o pinturang
hindi nagpapanatili ng init sa labas.
Gumamit ng mga muling ginamit o na-recycle na materyal para sa mga elemento
ng pagpapaganda ng lupa, kung magagawa.
Dapat samantalahin ng disenyo at pagkakapuwesto ng gusali ang mga
oportunidad sa natural na pagdaloy ng hangin, pagpapainit at pagpapalamig,
pagkakalantad sa araw at ihip ng hangin, at enerhiya mula sa araw. Hinihikayat
ang paggamit ng passive solar na disenyo at pagkakaayos upang kumolekta ng
natural na sikat ng araw at gumamit ng mga natural na diskarte sa pagpapalamig
sa halip na gumamit ng air conditioning. Dapat isaalang-alang sa pagpupuwesto
ng gusali ang access sa enerhiya mula sa araw para sa mga magkakatabing
gusali.
Upang bawasan hanggang maaari ang bilang ng mga ginaganap na
nakakagambala sa lupa, dapat patagin nang sapat ang lahat ng lote, kalsada, at
iba pang pinapahusay na lugar sa isang yugto upang mabigyang-daan ang
pagpapaunlad sa yugtong iyon. Maaaring tumukoy ng pagkukunan/imbakan para
sa pagpapatag sa lugar ng paparating na yugto, kung kinakailangan, upang
makapagbigay-daan sa karagdagang materyal para sa pagpapatag.
Upang bawasan hanggang maaari ang mga pagbiyahe ng trak, dapat balansehin
hanggang sa makakayang isagawa ang paghuhukay at pagtatambak, nang
isinasaalang-alang na maaaring kailanganing maglipat ng hanggang 50,000
cubic na yarda ng lupa mula o papunta sa Lugar ng Ispesipikong Plano.
Dapat ipuwesto ang mga kagamitan upang lubus-lubusin ang pagkamabisa ng
enerhiya, gaya ng pagpupuwesto ng kagamitan sa pagpapalamig sa mga lugar
na hindi nasisinagan ng mainit na araw, upang mas kaunting enerhiya ang
kailanganin sa pagpapalamig ng hangin.
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Isinusulong ng Ispesipikong Planong ito ang mga luntiang kasanayan sa pagpapatayo
upang mapahusay ang pangkalahatang kalidad ng buhay para sa mga residente at
hikayatin ang mga malikhain at maipagpapatuloy na diskarte sa pagdidisenyo at
konstruksiyon na nagdudulot ng mas maliit na epekto sa kapaligiran. Bilang karagdagan
sa mga iniaatas na ng batas ng estado, hinihikayat ang mga sumusunod na luntiang
kasanayan sa pagpapatayo sa buong Lugar ng Ispesipikong Plano:

Inilalarawan ng kabanatang ito ang mga prinsipyo sa
disenyo ng pagpapaganda ng lupa; nagtatakda ito ng
isang hanay ng mga alituntunin sa disenyo para sa mga
pribado at panlahatang lugar na may pinagandang lupa
sa Lugar ng Ispesipikong Plano, kasama ang mga lugar
na panlibangan, streetscape, at mga bukas na espasyo.

PANUKALA SA INISYATIBO NA DIREKTANG ISUSUMITE SA MGA BOTANTE
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Panimula
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6.1.

6.1.1. Pananaw sa Pagpapaganda ng Lupa
Ididisenyo ang mga elemento ng pagpapaganda ng lupa (halaman, ilaw,
bakod, pader, atbp.) sa pampublikong espasyo ng Lugar ng Ispesipikong
Plano upang ipakita ang mas malawak na karakter ng pagpapaganda ng lupa
ng Santa Clara Valley, nang binibigyang-pansin ang likas na may
pagkanayong kapaligiran ng “sinaunang California” na nagbibigay sa lugar ng
natatangi nitong pagkakakilanlan.
Ang sinaunang disenyo ng pagpapaganda ng lupa ng California ay unang
nabuo ni Thomas Church sa unang bahagi ng 1930s. Mayroon itong mga
katutubong tampok ng pagpapaganda ng lupa na sumasalamin sa simpleng
panlabas na pamumuhay ng kultura ng baybayin sa lugar. Dahil sa mainit at
mahanging klima ng Mediterranean, na may iba't ibang tanawin at halaman,
nahihimok ang mga residenteng sulitin ang kagandahan ng labas.

G-100

Sa Mga Alituntunin sa Disenyo ng Pagpapaganda ng Lupa, tumutukoy ang
“pampublikong espasyo” sa lahat ng panlabas at panlahat na espasyo,
koneksyon, at gusali na naa-access ng publiko, na naa-access ng mga taong
may problema sa katawan o paningin, sinuman ang nagmamay-ari nito.
Maaaring mapabilang sa mga elementong ito ang mga streetscape, landas
na nilalakaran at landas na daanan, tulay, liwasan, at mga pasibo at aktibong
bukas na espasyo. Kasama rito ang lupang pagmamay-ari ng publiko (hal.
ilang kalye), at lupang pagmamay-ari at pinapamahalaan ng isang HOA o
may-ari ng pinapaupahang ari-arian. Imementina ang pagpapaganda ng lupa
sa pampublikong espasyo alinsunod sa Kabanata 8: Pagpapatupad,
Pangangasiwa, at Pagpopondo.
Dapat magbigay ang pagpapaganda ng lupa ng natatanging biswal na
pagkakakilanlan sa Lugar ng Ispesipikong Plano. Makakamit ang
pagkakakilanlang ito sa pamamagitan ng magkakaugnay na disenyo ng
pagpapaganda ng lupa ng mga streetscape, kasangkapan sa kalye at
panlahatang lugar sa labas, bakod, at pader, tampok sa pasukan ng
proyekto, pagpili ng halaman, magandang ilaw sa kalye at palatandaang
nagbibigay ng direksyon, at iba pang katulad na elemento.
Nakakatulong ang mga alituntuning ito sa disenyo sa pagsusulong ng
magkakaugnay na disenyo at pagkakakilanlan ng komunidad. Makakakita sa
mga ito ng mga larawan at litrato bilang biswal na sanggunian, at hindi
dapat ituring ang mga ito bilang ang nag-iisang solusyon sa disenyo.
Hinihikayat ang paggamit ng mga malikhaing pamamaraan.
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Dapat sikapin ng pagpapaganda ng lupa na magkaroon ng balanse sa pagitan ng
pagpapaganda ng lupa sa natural na bukas na espasyo at higit pang isinaayos na
pagpapaganda ng lupa, na binubuo ng mga elemento mula sa likas na yaman at
elementong gawa ng tao, gaya ng mga kalye na may mga puno sa streetscape at
pahayag sa pasukan ng proyekto, na isinasama ang mga palatandaang
monumento sa mga halaman at bulaklak. Dapat tumugma ang mga natural at
pormal na lugar na ito upang makagawa ng iisa at natatanging komunidad.

6.1.2 Mga Layunin sa Pagpapaganda ng Lupa
Dapat isaalang-alang ang mga sumusunod na layunin sa pagpapaganda ng
lupa sa Lugar ng Ispesipikong Plano:


Idisenyo ang mga tampok sa pagpapaganda ng lupa ayon sa karakter
at kasaysayan ng rehiyon.



Magpatupad ng mga hakbang sa konserbasyon ng tubig sa pamamagitan
ng paggamit ng mga halamang kayang mabuhay sa tagtuyot, at mga
sistema ng irigasyon at kasanayan sa konserbasyon ng tubig.



Gamitin ang pagpapaganda ng lupa upang bumuo ng natatanging
pagkakakilanlan at karakter sa Lugar ng Ispesipikong Plano, partikular
sa mahahalagang tampok at amenidad.



Gamitin ang mga prinsipyo ng Pagpapaunlad na Maliit ang Epekto sa
Kapaligiran (LID) sa pagdidisenyo ng mga tampok sa daluyan ng tubigulan, infiltration ng tubig, at pag-recharge ng tubig sa ilalim ng lupa.



Gamitin ang mga prinsipyo ng pagpapaganda ng lupa na hindi
nakakasama sa kalikasan upang mabawasan ang paggamit ng tubig,
pagkonsumo ng enerhiya, at mga emission ng greenhouse gas, at
magkaroon ng higit pang lilim at dumalas ang transpiration.
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6.1.3. Pagkakaayos sa Mga Alituntunin sa Disenyo ng
Pagpapaganda ng Lupa
Nakaayos ang Mga Alituntunin sa Pagpapaganda ng Lupa sa mga
sumusunod na subseksyon:


Mga Sona ng Pagpapaganda ng Lupa



Disenyo ng Pagpapaganda ng Lupa



Paleta para sa Pagpapaganda ng Lupa



Mga Landas na Nilalakaran at Landas na Daanan



Palatandaan



Mga Kasangkapan sa Labas



Mga Bakod at Pader



Mga Alituntunin sa Pangangalaga ng Puno



Mga Alituntunin sa Pagpapaganda ng Lupa na Hindi
Nakakasama sa Kalikasan

6.2. Mga Sona ng Pagpapaganda ng Lupa
Ang Lugar ng Ispesipikong Plano ay may iba't ibang kundisyon ng lugar
na nangangailangan ng iba't ibang pamamaraan sa disenyo at
pagpapatupad ng pagpapaganda ng lupa. Kaya naman may itinakdang
labing-isang magkakaibang “uri ng sona” ng pagpapaganda ng lupa
(kung saan ang bawat isa ay may sariling hanay ng mga kundisyon at
alituntunin para sa pangangasiwa ng pagpapaganda ng lupa) para sa
pagpapaganda ng lupa sa pampublikong espasyo.
Inilalarawan ang mga alituntunin sa pangangasiwa ng pagpapaganda ng
lupa sa bawat sona sa ibaba. Pigura 6-1: Makikita sa Mga Sona sa
Konseptuwal na Pagpapaganda ng Lupa ang konseptuwal na lokasyon
ng bawat pagpapaganda ng lupa batay sa Konseptuwal na Plano ng
Lupa. Talahanayan 6-1: Makikita sa Mga Sona sa Konseptuwal na
Pagpapaganda ng Lupa ang mga paglalaan ng ispesipikong uri ng
pagpapaganda ng lupa, katangian ng lugar, at mga pangangasiwa ng
bagong disenyo at irigasyon.
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Dapat idisenyo ang pagpapaganda ng lupa sa paraang magpapadali sa pagaccess ng bukas na espasyo at hihikayat sa aktibo at malusog na pamumuhay ng
komunidad ng mga nakatatanda sa labas. Dapat isama ang mga kapitbahayan sa
natural na bukas na espasyo at mga kalyeng masusing idinisenyo na may
malalawak na bangketa, na pinaghihiwalay ng mga bukas na espasyo ng
kapitbahayan. Dapat pagtuunan ng materyal ng pagpapaganda ng lupa ang
paggamit ng mga materyal at komunidad ng halaman sa mga natural na lugar na
nakakatugon sa ekolohiya ng lugar upang makagawa ng natatanging kapaligiran
na puno ng likas na yaman. Upang magawa ito, at para sa konserbasyon at mga
dahilang nauugnay sa paggana, dapat bigyang-pansin ng mga opsyon sa
pagtatanim ang mga matatag na katutubo at di-katutubong materyal na kayang
mabuhay sa tagtuyot, at ang kaangkupan sa mga nakapaligid na katutubo at
umaangkop na halaman sa rehiyon sa kasalukuyan.
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Pigura 6-1: Mga Sona sa Konseptuwal na Pagpapaganda ng Lupa

PANUKALA SA INISYATIBO NA DIREKTANG ISUSUMITE SA MGA BOTANTE

G-102
Tandaan: halimbawa lang batay sa lokasyon at laki ng mga tirahan, aktibong bukas na espasyo, sentrong panlibangan, kalye, at mga tinukoy na sona ng pagpapaganda ng lupa.
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Sona

Pangalan ng Sona

Uri ng
Pagpapaganda
ng Lupa

Mga Kasalukuyang Katangian ng Lugar sa
Labas ng Lugar ng Ispesipikong Plano

Mga Alituntunin sa Pangangasiwa sa Disenyo ng
Pagpapaganda ng Lupa sa Lugar ng Ispesipikong Plano

Mga Alituntunin sa
Pangangasiwa ng
Irigasyon

Streetscape
A1

Aborn Road

Pormal

Kasalukuyang kalye ng lunsod na may mga Pinahusay ang bangketa, pagtatanim, at disenyo ng sound wall
Mga drip bubbler na
tirahang papunta sa pangunahing pasukan
na may mga elementong katulad sa mga kasalukuyang
mababa ang volume at
ng proyekto.
elemento sa Aborn Road. Iniaangkop ang mga bagong
laser tube grid.
elemento ng pagpapaganda ng lupa sa tema ng papasok na
daan (inilalarawan sa Mga Streetscape, Seksyon 6.3).

A2

Yerba Buena Road

Pormal

Kasalukuyang kalye ng lunsod na may mga Pinahusay ang bangketa, pagtatanim, at disenyo ng sound wall
Mga drip bubbler na
tirahang papunta sa pangalawang pasukan. na nauugnay sa mga katangian ng pagpapaganda ng lupa sa mababa ang volume at
Papasok na Daan, na hindi kasinggrande ng Papasok na Daan.
laser tube grid.

A3

Mga Papasok na Daan
sa Hilaga at Timog

Pormal

N/A

A4

Mga Daan sa Mga
Tirahan

Pormal / Hindi
Masyadong Pormal

N/A

Magkakatabi ang mga puno, shrub, at mga groundcover sa
mga pormal/organisadong pagkakaayos. May mga bangketa,
median island, pasukang gate, at magandang ilaw.

Mga drip bubbler na
mababa ang volume at
laser tube grid.

G-103

May mga halaman, kasangkapan sa kalye, at iba pang tampok
Mga drip bubbler na
na masusing ginawa at de-kalidad ang disenyo, na bumubuo sa mababa ang volume at
Lugar ng Ispesipikong Plano. May mga halamang gumagawa laser tube grid na may
ng mga streetscape kung saan magkakatabi ang mga puno.
pansamantalang
Umaangkop sa pagpapaganda ng lupa sa harap na bakod.
sistema sa mga natural
na lugar.

Mga Panlahatang Lugar sa Bukas na Espasyo
B1

Aktibong Bukas na
Espasyo

Hindi Masyadong
Pormal / May
Pagkanayon

B2

Pasibong Bukas na
Espasyo

Natural

N/A
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Organisado at mas pormal ang pagpapaganda ng lupa, kung
saan natatangi ang species ng mga halaman at gumagamit ng
ilang turf.

Mga drip bubbler na
mababa ang volume at
laser tube grid.

Layunin nitong gumawa ng di-pormal na natural na tema gamit
Mga drip bubbler na
ang mga katutubo at iba pang umaangkop na species na
mababa ang volume at
kayang mabuhay sa tagtuyot. Bukod pa rito, dapat magkaroon laser tube grid na may
ng mga landas na maraming mapaggagamitan, na may mga
pansamantalang
upuang nababagay sa di-pormal na natural na tema.
sistema sa mga natural
na lugar.
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Talahanayan 6-1: Mga Sona sa Konseptuwal na Pagpapaganda ng Lupa

MGA ALITUNTUNIN SA DISENYO NG PAGPAPAGANDA NG LUPA | 6

Pangalan ng Sona
Mga Basin ng Tubigulan

Mga Kasalukuyang Katangian ng Lugar sa
Labas ng Lugar ng Ispesipikong Plano
--

Mga Alituntunin sa Pangangasiwa sa Disenyo ng
Pagpapaganda ng Lupa sa Lugar ng Ispesipikong Plano
May mga lugar para sa pangangasiwa ng tubig-ulan upang
maipon ang tubig-ulan mula sa mga impervious na surface.
Layunin nitong gumawa ng di-pormal na natural na tema gamit
ang mga katutubo at iba pang umaangkop na species na kayang
mabuhay sa tagtuyot.

Mga Alituntunin sa
Pangangasiwa ng
Irigasyon
Mga drip bubbler na
mababa ang volume
at laser tube grid.

Mga Sentrong Panlibangan
C1

Pangunahing Sentrong
Panlibangan

Pormal

--

C2

Mga Pangalawang
Sentrong Panlibangan

Pormal

--

May lugar na panlibangan sa komunidad na may pangunahing
Mga drip bubbler na
gusaling panlibangan, lugar na panlibangan sa labas, at
mababa ang volume
paradahan, na may mga halaman sa pundasyon ng gusali, court at laser tube grid na
na panlibangan, bukas na pasibong lugar, languyan, hardin,
may pansamantalang
sistema sa mga
lakaran, at mga patyo.
natural na lugar.
Organisado at mas pormal ang pagpapaganda ng lupa, kung
saan natatangi ang species ng mga halaman at gumagamit ng
ilang turf.

G-104

Mga Tala:
(1) Tumutukoy ang “Hindi Masyadong Pormal/May Pagkanayon” sa di-pormal at hindi masyadong geometric na pangangasiwa ng disenyo.
(2) Tumutukoy ang “Pormal” sa mas organisadong pangangasiwa na mas maraming dekorasyon, na iba sa pangangasiwang mas random at hindi masyadong idinisenyo.
(3) Tumutukoy ang “Natural” sa pangangasiwang naglalayong ibalik o pangalagaan ang hindi pa napapaunlad at natural na kundisyon ng partikular na lugar.
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Sona
B3

Uri ng
Pagpapaganda
ng Lupa
Natural
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Dapat gamitin ang mga tampok sa pagpapaganda ng lupa at paghardscape sa mga kalye, kasama ang mga papasok na daan, upang
bumuo ng pagkakakilanlan at maipakita ang pagkakaiba-iba ng mga
lugar sa Lugar ng Ispesipikong Plano. Inilalarawan ng mga
sumusunod na paglalarawan ng mga sona ng streetscape kung
paano makamit ang layuning ito.
Aborn Road (Sona A1)

G-105

Ang kasalukuyang pagpapaganda ng lupa sa Aborn Road ay katulad
ng marami sa mga kalye sa lugar ng Evergreen. Binubuo ang
malaking bahagi ng park strip ng mga turf grass na itinanim kasama
ng mga Purple Leaf Plum tree (Prunus cerasifera). Makakakita sa
likod ng daan ng mga Pine Tree (Pinus canariensis) at iba't ibang
evergreen woody shrub na malaki ang dahon. Monolithic ang silangan
ng Murillo Avenue at ang bangketa, wala itong park strip ngunit
mayroon itong mga Plum tree at shrub. May sound wall sa likod na
hangganan ng ari-arian ng mga lote ng tirahan sa kasalukuyan.
Katulad dapat ng bagong pagpapaganda ng lupa sa Aborn Road ang
hitsura at dating ng mga kasalukuyang halaman upang maging
maganda ito sa paningin. Gayunpaman, maaaring palitan ang turf
grass ng mababang damo na “hindi na kailangang tabasin,” na mas
kaunti ang kinakailangang tubig at pagmementina.

Karakter ng pagpapaganda ng lupa sa Aborn Road
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6.2.1. Mga Sona ng Streetscape (A1 – A5)

MGA ALITUNTUNIN SA DISENYO NG PAGPAPAGANDA NG LUPA | 6

Ang kasalukuyang pagpapaganda ng lupa sa Yerba Buena road ay
katulad ng marami sa mga kalye sa lugar ng Evergreen. Binubuo ang
malaking bahagi ng park strip ng mga turf grass na itinanim kasama
ng mga London Plane tree (Plantanus x acerfolia). Makakakita sa
likod ng bangketa ng iba't ibang evergreen woody shrub na malaki
ang dahon. Sa pasukan ng Altia Avenue at Verona Road, may mga
Italian Cypress tree (Cupressus sempervirens) sa mga kanto. May
sound wall sa likod na hangganan ng ari-arian ng mga lote ng tirahan
sa kasalukuyan.
Katulad dapat ng bagong pagpapaganda ng lupa sa Yerba Buena Road
ang hitsura at dating ng mga kasalukuyang halaman upang maging
maganda ito sa paningin. Gayunpaman, maaaring palitan ang turf grass
ng mababang damo na “hindi na kailangang tabasin,” na mas kaunti
ang kinakailangang tubig at pagmementina.

G-106
Karakter ng pagpapaganda ng lupa sa Yerba Buena Road
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Yerba Buena Road (Sona A2)
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Mga Papasok na Daan (Sona A3)

Dapat gumamit ang pagpapaganda ng lupa sa papasok na daan sa hilaga
ng pang-arkitekturang tampok sa pasukan at organisadong disenyo ng
pagpapaganda ng lupa. Dapat gumamit ang materyal ng maraming earth
tone na kulay, at ilang matingkad na kulay bilang mga accent (hal., titik,
accent ng border, at mga icon).

G-107

Dapat ding idisenyo ang papasok na daan sa hilaga upang magbigay sa
mga naglalakad at nagbibisikleta ng direkta, ligtas, at kapansin-pansing
access sa hintuan ng bus sa kanto ng Aborn at Murillo Road. Bukod pa
rito, dapat magkaroon ang papasok na daan sa hilaga ng lugar kung saan
maaaring magbaba ng mga tao malapit sa access ng mga naglalakad sa
hintuan ng bus.
Naaayon dapat ang pagpapaganda ng lupa sa papasok na daan sa timog
sa papasok na daan sa hilaga, ngunit dapat ay mas maliit at hindi ganoon
kaprominente ang pang-arkitekturang tampok sa pasukan sa lokasyong
ito kaysa sa pasukan sa hilaga.
Makakakita ng konseptuwal na cross section ng Papasok na Daan sa
Timog sa Pigura 4-4: Konseptuwal na Cross Section: Papasok na Daan
sa Timog. Makakakita ng konseptuwal na larawan sa Pigura 3-8:
Konseptuwal na Larawan ng Papasok na Daan sa Timog.

Konseptuwal na larawan ng Pasukan sa Timog
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Alinsunod sa mga iniaatas sa Kabanata 2: Mga Pamantayan sa
Pagsosona at Pagpapaunlad, manggagaling sa Aborn Road ang papasok
na daan sa hilaga papunta sa Lugar ng Ispesipikong Plano, gaya ng
ipinapakita sa Pigura 4-3: Konseptuwal na Cross Section: Papasok na
Daan sa Hilaga. Makakakita ng konseptuwal na larawan sa Pigura 3-7:
Konseptuwal na Larawan – Papasok na Daan sa Hilaga.
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Mga Daan ng Komunidad at Collector Road
Dapat idisenyo ang mga daan ng komunidad at collector road nang may
limitadong tuwid na segment upang maging may pagkanayon ang dating nito, at
mapanatiling ligtas ang bilis ng mga sasakyan sa lugar. Ang pagpapaganda ng
lupa sa mga daan ng komunidad at collector road ay dapat kabilangan ng iba't
ibang pangunahing puno na malaki ang dahon at malawak ang dome upang
makapagbigay ng lilim at mabawasan hanggang maaari ang heat island effect ng
bagong sementadong daan at mahikayat ang aktibong paglilibang sa labas.
Upang maging mas pormal ang boulevard effect, iisa lang dapat ang species ng
mga pangunahing puno sa lahat o sa ilang bahagi ng daan ng komunidad o
collector road. Bubuo ang pagkakaayos na ito ng magandang biswal na pattern
na “magfe-frame” sa streetscape at tutulong bilang tampok sa paghahanap ng
daan. Kung naaangkop, maaaring maglagay ng pangalawang puno upang
matugunan ang lawak ng espasyo o magdagdag ng espesyal na interes.

G-108

Dapat maglagay sa sonang ito ng mga shrub at groundcover, at mga
palatandaang monumento (hal. mga karatula sa bungad ng mga kapitbahayan).
Ang mga pangunahing puno sa sonang ito ay dapat may mga sumusunod na
tampok:


Iisang species upang makapagbigay ng magandang biswal na epekto.



Natatangi ang uri at/o kulay; maaaring pana-panahong namumulaklak.

Konseptuwal na larawan ng Pagpapaganda ng Lupa sa Daan ng Komunidad



Itinanim mula sa isang lalagyang may minimum na 24 na pulgada.



Itinanim sa isang malawak na espasyo kung saan maaari itong lumaki at lumago.



Kayang mabuhay sa tagtuyot.

Ang mga pangalawang puno, na itinatanim upang bumagay sa mga pangunahing
puno, magdagdag ng interes, at magkaroon ng pagkakaiba-iba ay dapat may mga
sumusunod na tampok:

▪

Itinanim sa di-pormal na pamamaraan sa at sa paligid ng mga pangunahing puno
ayon sa laki ng espasyo at species ng puno.

▪

May kasamang evergreen at/o deciduous, upright, o spreading.

▪

Naaangkop sa uri at karakter ng pangunahing puno sa kalye (ibig sabihin,
maaaring naiiba sa pangunahing puno upang magsilbing accent).

▪

Itinanim mula sa isang lalagyang may minimum na 15 galon.

▪

Kayang mabuhay sa tagtuyot.

PANUKALA SA INISYATIBO NA DIREKTANG ISUSUMITE SA MGA BOTANTE

Mga Daan sa Mga Tirahan (Sona A4)
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Tulad sa mga daan ng komunidad at collector road, ang pagpapaganda ng lupa sa
mga pangunahin at pangalawang daan sa mga tirahan ay dapat kabilangan ng iba't
ibang pangunahing puno na malaki ang dahon at malawak ang dome upang
makapagbigay ng lilim at mabawasan hanggang maaari ang heat island effect ng
bagong sementadong daan at mahikayat ang aktibong paglilibang sa labas. Makipot
dapat ang mga lokal na kalye sa kapitbahayan, gaya ng mga pangunahin at
pangalawang kalye sa mga tirahan upang manatiling mabagal at ligtas ang takbo ng
mga sasakyan, at maging ligtas ang mga naglalakad at nagbibisikleta. Maaaring
magkaroon ang mga daang ito ng cul-de-sac kung ang mga ito ay katabi ng o
malapit sa isang pasilidad na panlibangan o hangganan ng bukas na espasyo,
ngunit dapat magkaroon ang mga ito ng mga daan na maa-access ng mga
naglalakad at nagbibisikleta.
Ang mga pangunahing puno sa sonang ito ay dapat may mga sumusunod na tampok:

G-109

▪

Ginamit upang gumawa ng kapansin-pansing elemento ng pagpapaganda ng
lupa sa streetscape.

▪

Itinanim mula sa isang lalagyang may minimum na 24 na pulgada.

▪

Itinanim sa isang malawak na espasyo kung saan maaari itong lumaki at lumago.

▪

Kayang mabuhay sa tagtuyot.

Ang mga pangalawang puno, na itinatanim upang bumagay sa mga pangunahing
puno, magdagdag ng interes, at magkaroon ng pagkakaiba-iba ay dapat may mga
sumusunod na tampok:

▪

Itinanim sa di-pormal na pamamaraan sa at sa paligid ng mga pangunahing
puno ayon sa laki ng espasyo at species ng puno.

▪

May kasamang evergreen at/o deciduous, upright, o spreading.

▪

Natatangi ang uri at/o kulay; kung hindi coniferous, mas mainam kung panapanahong namumulaklak.

▪

Naaangkop sa uri at karakter ng pangunahing puno sa kalye (ibig sabihin,
maaaring naiiba sa pangunahing puno upang magsilbing accent).

▪

Itinanim mula sa isang lalagyang may minimum na 15 galon.

▪

Kayang mabuhay sa tagtuyot.

Konseptuwal na larawan ng Pagpapaganda ng Lupa sa isang Daan sa Mga Tirahan
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Mga Pangunahin at Pangalawang Daan sa Mga Tirahan
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Mga Basin ng Tubig-ulan (Sona B3)

Aktibong Bukas na Espasyo (Sona B1)

Gaya ng inilalarawan sa Seksyon 7.4.3, gagamitin ang ilang bahagi ng pasibong
bukas na espasyo para sa mga paglipat ng daluyan ng bio-swale at pangangasiwa
ng tubig-ulan. Dapat isama ang mga bio-swale na ito sa mga koridor ng bukas na
espasyo, at dapat gumamit ang mga ito ng mga species ng pagpapaganda ng lupa
na partikular na iniangkop sa iba't ibang moisture, at tumulong sa pagpapaganda sa
kalidad ng tubig.

Kasama sa mga aktibong bukas na espasyo ang mga lugar na panlahat at
lugar na panlibangan sa labas. Maaaring magdaos sa mga lugar na ito ng
mga aktibidad na karaniwan sa mga bukas na espasyo, kasama ang aktibo
at pasibong libangan, kaganapan sa komunidad sa labas, hardin ng
komunidad, at mga pamilihan ng mga magsasaka.
Dapat idisenyo ang mga elemento ng pagpapaganda ng lupa (halaman,
ilaw, bakod, pader, atbp.) para sa aktibong bukas na espasyo alinsunod sa
karakter ng mas malawak na rehiyon ng Silicon Valley, nang binibigyangpansin ang likas na may pagkanayong dating ng “sinaunang California” na
nagbibigay sa lugar ng natatangi nitong pagkakakilanlan. Upang magawa
ito, at para sa mga dahilang nauugnay sa konserbasyon, dapat bigyangpansin ng mga opsyon sa pagtatanim ang mga matatag na materyal na
kayang mabuhay sa tagtuyot, at ang kaangkupan sa mga nakapaligid na
katutubo at umaangkop na halaman sa kasalukuyan.

G-110

Dapat sikapin ng pagpapaganda ng lupa sa mga lugar na ito na magkaroon
ng balanse sa pagitan ng pagpapaganda ng “natural” na bukas na espasyo,
na idinisenyo upang bumagay sa kapaligiran sa kasalukuyan, at higit pang
pormal na elemento ng pagpapaganda ng lupa na nagbibigay-daan sa mga
paggamit para sa paglilibang sa labas gaya ng croquet, bocce ball, at iba
pang aktibidad na panlibangan na nangangailangan ng mga lugar na may
turf, at mga lugar para sa takbuhan ng aso at pasibong pagmumuni-muni,
kasama ang mga lugar na may mga istrukturang nagbibigay ng lilim, upuan,
at iba pang istruktura sa labas na naaangkop sa pasibong paglilibang.
Pasibong Bukas na Espasyo (Sona B2)
Itinalaga ang koridor ng Fowler Creek bilang isang pasibong bukas na
espasyo. Binubuo ito ng humigit-kumulang 10 akre sa kahabaan ng Fowler
Creek. Binubuo dapat ang tema ng pagpapaganda ng lupa ng mga
katutubong grassland at groundcover at ilang puno, na nakatanim sa maliliit
na pangkat upang maging maganda sa paningin. Maaaring may landas na
maraming mapaggagamitan sa sapa na may mga upuang idinisenyo upang
bumagay sa tema ng pagpapaganda ng lupa.

Konseptuwal na larawan ng isang hardin sa komunidad

Makakakita rin ng pasibong bukas na espasyo sa Hangganan ng
Pagyabong ng Lunsod sa timog-silangang bahagi ng lugar ng Ispesipikong
Plano. Sa pangkalahatan, papamalagiin ang bukas na espasyong ito sa
natural nitong estado, ngunit imementina ito upang mabawasan hanggang
maaari ang posibilidad na magkaroon ng sunog.
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6.2.2. Mga Panlahat na Lugar sa Bukas na Espasyo (Sona B1- B3)
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Pangunahing Sentrong Panlibangan (Sona C1)
Dapat idisenyo ang mga tema ng pagpapaganda ng lupa para sa pangunahing
sentrong panlibangan sa paraang magpapaginhawa sa buhay ng mga
indibidwal, at dapat ay maraming halaman at hardscape ang mga ito. Dapat
tugunan ng disenyo ng pagpapaganda ng lupa ang mga halaman sa pundasyon
ng gusali, layout, at mga materyal para sa mga palaruang field at court, bukas na
pasibong lugar, languyan, iba pang hardin, papasok na landas at iba pang
daanan, patyo, at mga paradahan.

G-111

Dapat maglagay ng mga kasangkapan (hal., upuan, mesa, basurahan, at mga
drinking fountain) sa mga lugar para sa pagpapahinga at pakikihalubilo. Dapat
bumagay ang mga kasangkapan sa lugar sa mga pang-arkitekturang tampok ng
pangunahing panlibangang gusali. Ang paglalagay ng sementadong daan ay
maaaring kabilangan ng paggamit ng mga pandekorasyon at pinagandang
materyal, o na-stamp na semento na may pangunahing kulay na naaangkop sa
tema ng arkitektura. Dapat piliin ang mga halaman para sa natatanging panapanahong kalidad ng mga ito. Maaaring gumamit ng mga nakaangat na planter
at paso upang ma-articulate ang mga espasyo, mabago ang ground plane, o
makontrol ang pagdaan ng mga naglalakad.
Dapat magtanim sa mga paradahan ng mga puno, na magsisilbing biswal na
screen (na may mga berm kung magagawa). Naaangkop ang mga punong
nagbibigay ng lilim sa mga paradahang may mga dimensyong makakatugon sa
mga ito, at dapat ilagay at paghiwa-hiwalayin ang mga ito nang may layuning
magbigay ng 35 porsiyentong lilim sa loob ng 15 taon pagkatapos itanim ang
mga ito.
Natatanaw dapat sa lokasyon ng sentrong panlibangan ang mga dalisdis ng
burol at pagpapaganda ng lupa sa lambak. Dapat planuhin at idisenyo ang lahat
ng tampok sa pagtatanim at istruktura ng pagpapaganda ng lupa sa paraang
magpapaganda at tutuon sa mga tanawing ito, at lalong magbibigay-pansin sa
natatanging lugar.
Mga Pangalawang Sentrong Panlibangan (Sona C2)
Sa pangkalahatan, nalalapat din sa mga pangalawang sentrong panlibangan ang
mga prinsipyo sa pagpapaganda ng lupa na nalalapat sa pangunahing sentrong
panlibangan, gayunpaman, karaniwan ay mas limitado ang mga detalye at lawak
ng pagpapaganda ng lupa sa mga ito.
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6.2.3. Mga Sentrong Panlibangan (Sona C1 at C2)
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6.3.1.



Gumamit ng mga mababang groundcover na kaunti lang ang kinakailangang
tubig kung naaangkop.

Layunin ng mga bakod sa harap sa ESH-R-1 na subdistrito ng pagsosona na pagtibayin at
pagandahin ang mga kalye ng kapitbahayan, at magkaloob ng transisyon mula sa kalye
patungo sa pribadong pagpapaganda ng lupa. Dapat itanim ang lahat ng halaman sa sonang
ito bago tirhan ang bahay. Upang mabawasan hanggang maaari ang paggamit at
pagmementina ng tubig, hindi inirerekomenda ang paggamit ng turf.

Pagpapaganda ng Lupa sa Tirahang Pang-iisang Pamilya Lang

Tinutugunan ng mga alituntunin at iniaatas sa pagpapaganda ng lupa sa seksyong ito ang
mga natatanging kundisyon ng pagpapaganda ng lupa na nangyayari sa mga lote ng
tirahang pang-iisang pamilya lang sa Lugar ng Ispesipikong Plano.
Mga Layunin

Iangkop ang mga itatayong gusali sa kapaligiran sa isang nangingibabaw na
pagpapaganda ng lupa.

Pagsama-samahin ang mga pagpapaganda ng lupa sa mga lote at kalye ng
kapitbahayan bilang isang pinag-isang lugar ng pagpapaganda ng lupa ng
komunidad.

Gumawa ng natural na kapaligirang may pinagandang lupa na malayo sa sakit
at hindi nakakasama sa kalikasan.

Bigyang-priyoridad ang mga pagpapaganda ng lupa sa bakod sa harap upang
maisulong na natitirhan at nalalakaran ang mga kalye ng kapitbahayan. Inaactivate ng kumbinasyon ng mga balkonahe sa harap at hardin sa bakod sa
harap sa mga pribadong frontage ang streetscape, at tumutulong ang mga ito sa
pagbuo ng hindi pabago-bago at de-kalidad na pagpapaganda ng lupa sa
kapitbahayan.

Konseptuwal na larawan ng pagpapaganda ng lupa na kaunti lang ang ginagamit
na tubig
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G-112

6.3.
Disenyo ng Pagpapaganda ng Lupa
Ang mga sumusunod na prinsipyo na makikita sa pilosopiya ng disenyo ng pagpapaganda
lupa ay lubos na sumasalamin sa mga prinsipyo ng disenyo ng arkitektura:

Ang mga pagpapaganda ng lupa at hardin ng Ispesipikong Plano para sa Mga
Tahanan ng Nakatatanda ng Evergreen ay dapat maraming mapaggagamitan,
malikhain, at may iba't ibang ekspresyon.

Dapat magsulong ang mga pagpapaganda ng lupa ng isang simple, di-pormal,
at praktikal na pamamaraan habang tinutugunan ang mga paraan ng
pamumuhay ng mga nakatatanda.

Dapat idisenyo ang mga pagpapaganda ng lupa upang matugunan ang mga
natatanging katangian, gaya ng pagkaayos ng lote, topograpiya, kasalukuyang
pananim, at disenyo at lokasyon ng bahay at mga pansuportang istruktura.
Ang pagpapaganda ng lupa sa bakod sa likod at gilid ng mga tirahan ay magiging
responsibilidad ng mga indibidwal na may-ari ng tahanan, at dapat hikayatin ang mga mayari na pag-isipan ang disenyo ng kanilang bakod sa likod at gilid alinsunod sa mga
alituntuning ito. Sa mga alituntuning ito, may nakatakdang paleta ng mga materyal ng
halaman at pagpapaganda ng lupa sa mga tirahan upang matiyak na iisa lang ang hitsura
ng mga nakikitang lote, na nagbibigay-daan sa mga indibidwal na solusyon sa malikhaing
disenyo. Responsibilidad ng HOA na pangasiwaan ang mga pagpapaganda ng lupa sa
lahat ng bakod sa harap.
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Dapat idisenyo ang disenyo ng pagpapaganda ng lupa para sa pabilyon ng
pagbebenta at complex ng modelong tahanan upang tanggapin ang mga bisita sa
makulay na paraan at sa tulong ng mga materyal na nababagay sa natural na lugar.
Mahalagang mapabilang sa tema ng pagpapaganda ng lupa ang mga annual at
namumulaklak na shrub na matitingkad ang kulay. Dapat maglagay ng mga
amenidad sa lugar na maganda ang disenyo, at dapat magdisenyo ng mga
modelong tahanan na may mga pagpapaganda ng lupa na nakakatulong sa
konserbasyon ng tubig. Nalalapat ang mga sumusunod na alituntunin sa
pagpapaganda ng lupa sa mga pabilyon ng pagbebenta at modelong tahanan:
Dapat i-screen ang mga pambisitang paradahan mula sa mga kalapit
na tahanan at katabing kalye na may pinagandang lupa na maraming
halaman. 20 talampakan dapat ang layo ng mga punong nagsisilbing
screen sa paradahan.



Maaaring alisin ang pagpapaganda ng lupa sa complex ng pagbebenta
(pabilyon ng pagbebenta, mga modelong tahanan, gusaling nagbibigay
ng impormasyon sa bisita) sa pagtatapos ng programa sa
pagpapalaganap o sa panahon ng paglipat sa ibang paggamit.

G-113



Konseptuwal na larawan ng pagpapaganda ng lupa na kaunti lang ang ginagamit na tubig
6.4.

Paleta para sa Pagpapaganda ng Lupa

Makakakita sa Talahanayan 6-2: Paleta ng Puno, Talahanayan 6-3: Paleta ng
Shrub, at Talahanayan 6-4: Paleta ng Groundcover (na tinatawag na “Paleta para sa
Pagpapaganda ng Lupa” sa pangkalahatan) ng mga alituntunin para sa pagpili ng
mga uri ng mga puno, shrub, at groundcover sa Lugar ng Ispesipikong Plano. Ang
mga katutubong species na may canopy na may mga dimensyon, tagal ng
pagyabong, sistema ng ugat, pamumulaklak o tagsibol, at kinakailangang tubig na
katulad sa mga nakalista sa Talahanayan 6-3 hanggang 6-5 ay maaaring gamiting
pamalit para sa mga species na iyon.
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6.3.2. Mga Modelong Tahanan
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Acer macrophylum (Big Leaf Maple)
Alnus rhombifolia 1 (White Alder)
Aesculus californicus (California Buckeye)

X

X

Katamtaman

X

Marami

X

Napakakaunti

G-114

Cedrus deodara (Deodar Cedar)

Kaunti

Celtis occidentalis (Common Hackberry)

Kaunti

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Cercis canadensis (Eastern Redbud)

Katamtaman

X

Citrus x 'Valencia' (Orange Grove)

Katamtaman

X

X

X

Citrus x 'Improved Meyer' (Lemon Grove)

Katamtaman

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Eucalyptus sideroxylon (Pink Ironbark)

Kaunti

Fraxinus Velutina 'Rio Grande' (Ash)

Katamtaman

Fraxinus oxycarpa 'Raywood' (Raywood Ash)

Katamtaman

Ginko biloba (Maidenhair Tree)

Katamtaman

X
X

Kaunti

X

Juniperus occidentalis (Western Juniper)

Kaunti

X

Katamtaman
Kaunti

X

X

Gleditsia triacanthos (Honey Locust Tree)

Lagerstroemia indica (Crape Myrtle)

X

X

X

Kaunti

X

X

Napakakaunti

Eucalyptus nicholii (Willow leaf Peppermint)

X

X

Cercis occidentalis (Western Redbud)

Koelreuteria paniculata (Golden Rain Tree)

Bukas na Espasyo
Malapit sa Ilog

X

Sona 11

Sona 7

Sona 5B

Sona 6
X

Sona 10

X

Sona 9

X

Sona 5A

Sona 4

Sona 3

Sona 2B

Sona 2A

Sona 1B

Kaunti

Sona 8

Arbutusx Marina (Puno ng Strawberry)

Kinakailangang
Tubig

Sona 1A

Siyentipikong Pangalan ng Halaman (Karaniwang
Pangalan)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X
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Talahanayan 6-2: Paleta ng Puno

Sona 10

Sona 11

X

X

Leptospermum laevigatum (Australian Tea Tree)

Kaunti

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Maytenus boaria (Mayten Tree)

Katamtaman

Magnolia soulangeana (Tulip Magnolia)

Katamtaman

G-115

Metrosideros excelsa (New Zealand Christmas Tree)

Kaunti

Myoporum laetum (Myoporum)

Kaunti

Nyssa sylvatica (Sour Gum)

Katamtaman

Olea Europaea 'Swan Hill' (Olive)

Napakakaunti

Pinus halepensis (Aleppo Pine)

Kaunti

Pistacia chinensis (Chinese Pistache)

Kaunti

X

Bukas na Espasyo
Malapit sa Ilog

Sona 9
X

Sona 7

X

Sona 6
X

Sona 4

Kaunti

Kinakailangang
Tubig

Sona 3

Sona 8

Sona 5B

Sona 5A

Sona 2B

Sona 2A

Sona 1B

Laurus nobilis (Sweet Bay)

Siyentipikong Pangalan ng Halaman (Karaniwang
Pangalan)

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Platanus racemosa (California Sycamore)

Katamtaman

Platanus acerifolia 'Bloodgood' (London Plane Tree)

Katamtaman

Populus nigra (Lonmbardy Poplar)

Katamtaman

X

X

Populus fremontii (Fremont Cottonwood)

Katamtaman

X

X

Prunus cerasifera "Krauter Vesuvius" (Flowering Plum)
Quercus agrifolia (California Live)

X
X

Kaunti
Napakakaunti

Quercus suber (Cork Oak)

Kaunti

Quercus lobata (Valley Oak)

Kaunti

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
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X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
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Sona 1A
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Sona 10

Sona 11

X

X

X

X

X

X

X

X

Bukas na Espasyo
Malapit sa Ilog

Sona 9

X

Sona 8

X

Sona 7

X

Sona 6

Sona 5B

Sona 5A

X

Sona 4

Sona 3

Sona 2B

Sona 2A

Sona 1B

Kinakailangang
Tubig

G-116

Rhus lancea (African Sumac)

Kaunti

Robina pseudoacacia (Black Locust)

Kaunti

Salix laevigata 1 (Red Willow)

Marami

X

Salix lasiolepis 1 (Arroyo Willow)

Marami

X

Sambucus mexicana (Blue Elderberry)

Kaunti

Sophora japonica (Scholar Tree)

Kaunti

X

Ulmus parvifolia 'True Green' (Chinese Evergreen Elm)

Katamtaman

X

Umbularia californica (California Bay)

Katamtaman

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

Mga Tala:
(1)

Ginagamit lang sa mga basang lugar malapit sa ilog
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Siyentipikong Pangalan ng Halaman (Karaniwang
Pangalan)

Sona 1A
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Kaunti

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

G-117

X

X

X

X

X

Xylosma congestum (Shiny Xylosma)

Kaunti

X

X

X

X

X

X

X

Elaeagnus x ebbingei (Silverberry)

Kaunti

X

X

X

X

X

X

X

Ramnus californica (Coffeeberry)

Kaunti

X

X

X

X

X

Nerium oleander (Oleander)

Kaunti

X

X

X

X

Salix lasiolepis 1 (Red Willow)

Marami

Berberis darwinii (Darwin Barberry)

Kaunti

Rhus integrifolia (Lemonade Berry)
Rhaphiolepis x 'Majestic Beauty' (Indian Hawthorne)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Kaunti

X

X

X

X

X

X

X

X

Katamtaman

X

X

X

X

X

X

X

X

Kaunti

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Feijoa sellowiana (Pineapple Guava)

Mataas at
Manipis na
Shrub

Pittosporum tenuifolium (Tawhihi)

Katamtaman

Escallonia 'Fredesii' (Frades Escallonia)

Napakakaunti

Afrocarpus (Podocarpus) gracilior (Fern Pine)

Katamtaman
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X

Katamtaman

Evergreen

Loropetalum chinese 'Daybreaks Flame' (Bronze Fringe Flower)

X

Kaunti

X

X

X
X

X

X

Bukas na Espasyo
Malapit sa Ilog

X

X

Sona 11

X

X

X

X

Sona 10

X

X

X

Sona 9

X

X

Napakakaunti

Sona 8

X

Sona 7

X

Sona 6

Sona 5A

X

Sona 5B

Sona 4

X

Sona 3

X

Napakakaunti

Viburnum tinus 'Robustum' (Laurustinus)

Mga
Katamtamang
Shrub

Sona 2B

Kaunti

Sona 2A

Mga
Cotinus coggygria 'Royal Purple' (Purple Smoke Tree)
Hedgerow/Scre
Ceanothus sp. (California Wild Lilac)
en/Mataas na
Heteromeles arbutifolia (California Toyon)
Shrub
Phormium tenax (Flax)

Kinakailangang
Tubig

Sona 1B

Siyentipikong Pangalan ng Halaman (Karaniwang Pangalan)

Sona 1A

Kategorya

Paleta ng Shrub

X

X
X

X
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Talahanayan 6-3:

Sona 4

Sona 5A

Sona 6

Sona 7

Sona 8

Sona 9

Sona 10

Sona 11

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Nandina domestica (Heavenly Bamboo)

Kaunti

X

X

X

X

X

X

X

X

Lantana camara (Lantana)

Kaunti

X

X

X

X

X

X

X

X

Lantana montevidensis (Trailing Lantana)

Kaunti

X

X

X

X

X

X

X

X

Berberis thunbergii ‘Atroppupurea’ (Red-Leaf Japanese Barberry)

Kaunti

X

X

X

X

X

X

X

Punica granatum ‘Nana’ (Dwarf Pomegranate)

Kaunti

X

X

X

Pittosporum tobira ‘Variegata’ (Variegated Mock Orange)

Kaunti

Rhaphiolepis indica (Indian Hawthorne)

Kaunti

Achillea spp. (Yarrow)

Kaunti

Cistus spp. (Rockrose)
Sarcococca sp. (Sweet Sarcococca)
Westringia spp. (Coast Rosemary)

Kaunti

Lavandula (cultivars) (Lavendar)

Kaunti

G-118
Borders and
Low Accents

Nandina domestica ‘Firepower’ (Dward Nandina)

Kaunti

Gaura lindheimeri (Gaura)
Shrub Sprays
and Accents

Salvia leucantha (Mexican Sage)

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Kaunti

X

X

X

X

X

X

X

X

Kaunti

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

Katamtaman

X

X

X

X

X

X

X

Kaunti

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Kaunti

X

X

X

X

X

Lobelia laxiflor (Mexican Bush Lobelia)
Echium fatuosum (Pride of Madeira)

X

X
X

X

X

Bukas na Espasyo
Malapit sa Ilog

Sona 2B

X

X

X

Sona 5B

Sona 2A

X

Kaunti

Artemesia spp. (Sage)

Sona 3

Sona 1B

Napakakaunti

Euryops pectinatus (Euryops Daisy)

Siyentipikong Pangalan ng Halaman (Karaniwang Pangalan)

X
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Kategorya

Kinakailangang
Tubig

Sona 1A
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Calluna vulgaris (Scotch Heather)
Grevillia noelii (Noel's Grevillia)

G-119

Coleonema pulchrum (Pink Breath of Heaven)

Nagkukumpolkumpol na
Damo

Dietes bicolor (African Butterfly iris)
Hemerocallis hybrids Dilaw at Cranberry (Evergreen

Sona 10

Sona 11

X

X

X

X

X

X

X

Bukas na Espasyo
Malapit sa Ilog

Sona 9

Sona 7

Sona 6

Sona 5B

Sona 5A

Sona 4

Sona 3

Sona 2B

Kaunti

X

X

X

Kaunti

X

X

X

X

X

Kaunti

X

X

X

X

X

X

Katamtaman

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

Kaunti

X

X

X

X

X

Katamtaman

X

X

X

X

X

X

X

X

Kaunti

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Katamtaman

Daylilies)
Agapanthus africanus (Lily-of-the-Nile)

Katamtaman

Carex tumullcola (Berkeley Sedge)

Katamtaman

Helictrotrichon sempervirens (Blue Oat Grass)

Kaunti

X

X

X

Calamagrostis spp. (Reed Grass)

Kaunti

X

X

X

Juncus spp.1 (Rush)

Marami

Nolina microcarpa (Bear Grass)

X

Katamtaman

Rosa californica (California Wild Rose)

Makukulay na
Nagkukumpolkumpol na
Shrub

Sona 8

Rosa 'Melpsldue' (Fire Meidiland Rose)
Massing at Mga
Thicket ng
Plumbago auriculata (Cape Plumbago)
Shrub
Rosa rugosa (Beach Rose)

Sona 2A

Kinakailangang
Tubig

Sona 1B

Siyentipikong Pangalan ng Halaman (Karaniwang Pangalan)

Napakakaunti

Festuca (sp. & cultivars) (Berde at Asul na Fescue)
Mga Lugar na Artemisia douglasii (mugwort)
Natural at
Calystegia subacaulis (hill morning glory)
Malapit Lang sa
Epilobium ciliatum (woodland sedge)
Ilog
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Kaunti

X
X

X

X
X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

Kaunti

X

Kaunti

X

Kaunti

X
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Kategorya

Sona 1A
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Bukas na Espasyo
Malapit sa Ilog

Sona 11

Sona 10

Sona 9

Sona 8

Sona 7

Sona 6

Sona 5B

Sona 5A

Sona 4

Sona 3

Sona 2B

Sona 2A

Kinakailangang
Tubig

Sona 1B

Siyentipikong Pangalan ng Halaman (Karaniwang Pangalan)

G-120

Baccharis douglassti (Douglas' Iris)

Kaunti

X

Baccharis viminea (mulefat)

Kaunti

X

Iris douglasiana (Douglas' iris)

Kaunti

X

Juncus balticus (Baltic rush)

Kaunti

X

Juncus effusus (spreading rush)

Kaunti

X

Lonicera hispidula (honeysuckle)

Kaunti

X

Lupinus bicolor (Lindley’s annual lupine)

Kaunti

X

Marah fabaceous (wild cucumber)

Kaunti

X

Mimulus aurantiacus (sticky monkey flower)

Kaunti

X

Mimulus guttatus (seep-spring monkey flower)

Kaunti

X

Ranunculus californicus (California buttercup)

Kaunti

X

Rosa californica (wild rose)

Kaunti

X

Ribes menziesii (gooseberry)

Kaunti

X

Ribes speciosum (fuschia-flowered gooseberry)

Kaunti

X

Scrophularia californica (California bee plant)

Kaunti

X

Sisyrinchium bellum (blue-eyed grass)

Kaunti

X

Symphoricarpos albus (snowberry)

Kaunti

X

Mga Tala:
(1)

Ginagamit lang sa mga basang lugar malapit sa ilog.
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X

X

X

X

X

Cotoneaster dammeri 'Lowfast' (Lowfast Contoneaster)

Kaunti

X

X

X

X

Ceanothus griseus horizontails (Carmel Creeper)

G-121

Gumagapang
Mga Baging Sumasabit
Mga Baging Umaakyat

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Euonumous fortunei 'Colorata' (Winter Creeper)

Katamtaman

X

X

X

X

X

Trachelospermum jasminoides (Star Jasmine)

Katamtaman

X

X

X

X

X

X

Perthenocissus tricuspidata (Boston Ivy)

Katamtaman

X

X

X

X

X

X

Hedera helix (English Ivy)

Katamtaman

X

X

X

X

X

X

Jasminum polyanthum (Pink Jasmine)

Katamtaman

X

X

X

X

X

Solanum jasminoides (Potato Vine)

Katamtaman

X

X

X

X

X

Kaunti

X

X

X

X

X

X

X

Kaunti

X

X

X

X

X

X

X

Katamtaman

X

Kaunti

X

Kaunti

X

X

X

Kaunti

X

X

X

Turf
Festuca Blend (Dward improved Tall Fesue)
Nagkukumpol-kumpol
Dietes bicolor (Fortnight Lily)
na Shrub
Tulbaghia violacea (Society Garlic)
Nagkukumpol-kumpol
Helistotrichon sempervirens (Blue Oat Grass)
na Damo
Calamagrostis acutiflora (Reed Grass)
Festuca glauca (Blue Fescue)
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X

X

X

Kaunti

Myrica californica (California Wax Myrtle)

Napakakaunti

X

X

X

X

Bukas na Espasyo
Malapit sa Ilog

X

X

Sona 11

X

Kaunti

Sona 10

Kaunti

Baccharis pilularis 'Twin Peaks' (Coyote Brush)

Sona 9

Rosmarinus officinalis 'T.B.' (Creeping Rosemary)

Sona 8

X

Sona 7

X

X

Sona 6

X

X

Sona 5B

Sona 2B

X

X

Sona 5A

Sona 2A

X

Kaunti

Ground Cover na Mat Artosaphylos uva-ursi- 'P.R' (Pt. Reyes Bearberry)

Kinakailangang
Tubig

Sona 4

Sona 1B

Kaunti

Contoneaster dammeri 'Lowfast' (Lowfast Cotoneaster)

Siyentipikong Pangalan ng Halaman (Karaniwang Pangalan)

Sona 3

Sona 1A

Kategorya

X
X

X

PANUKALA SA INISYATIBO NA DIREKTANG ISUSUMITE SA MGA BOTANTE

Talahanayan 6-4: Paleta ng Groundcover

Long Borders

Ephedria virdis (Mormon Tea)

Kaunti

X

Teucrium x lucidrys (Wall Germander)

Kaunti

X

Lavandula stoechas ‘Otto Quast’ (Spanish Lavender)

Kaunti

X

X

X

X

X

X

Bukas na Espasyo Malapit
sa Ilog

Sona 11

Sona 10

Sona 9

Sona 8

Sona 7

Sona 6

Sona 5B

Sona 5A

Sona 4

Sona 3

Sona 2B

Sona 2A

Kinakailangang
Tubig

Sona 1B

Siyentipikong Pangalan ng Halaman (Karaniwang Pangalan)

X
X

X

X

X

X

X

X

X

G-122
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Mga Kalye, Landas na Nilalakaran, at Landas na
Daanan

Dapat idisenyo ang mga kalye sa Lugar ng Plano bilang isang komprehensibong
ugnayan ng daan na may sirkulasyon para sa mga sasakyan at naglalakad
upang mapadali ang paglipat ng lokasyon ng mga tao. Dapat idisenyo ang
karamihan ng mga kalye upang tugunan ang maraming uri ng transportasyon,
kasama ang paglalakad, pagbibisikleta, at pagmamaneho ng sasakyan para sa
lokal na paggamit (LUV) o kotse.
Nalalapat ang mga sumusunod na alituntunin sa disenyo ng mga kalye at iba
pang ugnayan ng mobility:


G-123

Magdisenyo ng mahusay na sistema ng sirkulasyon na naaangkop sa at
madaling magagamit ng mga nakatatanda.
 Magbigay ng mga direkta, madaling gamitin, ligtas, at mahusay na ruta
para sa mga kotse, naglalakad, nagbibisikleta, at sasakyan para sa lokal
na paggamit sa lahat ng paggamit.
 Hikayatin ang sirkulasyon ng mga naglalakad sa Lugar ng Plano upang
mabawasan hanggang maaari ang mga epekto sa kalidad ng hangin sa
rehiyon.
 Magsulong ng naiaangkop na ugnayan na makakatugon sa serbisyo sa
transportasyon sa hinaharap.
 Magdisenyo ng sistema ng sirkulasyon upang mapangalagaan ang mga
pinakasensitibong likas na yaman ng lugar bilang bukas na espasyo.
 Pagsamahin ang natural na kapaligiran at disenyo ng sirkulasyon upang
mabawasan hanggang maaari ang pagkasira ng mga likas na tampok, at
kung maaari, maging kaugnay ng mga anyo ng lupa, puno, at mga
daluyan ng lugar sa kasalukuyan.
 Magdisenyo ng komunidad na naaangkop sa mga nagbibisikleta at
naglalakad.
Gaya ng konseptuwal na inilalarawan sa Pigura 3-5: Konseptuwal na Ugnayan
ng Landas, dapat magtayo ng isang magkakakonektang ugnayan ng mga landas
na nilalakaran at landas na daanan sa buong komunidad, na may iba't ibang
opsyon sa aktibidad kasama ang pagtakbo, hiking, paglalakad, paglakad sa aso,
pagbibisikleta, at accessibility sa iba't ibang lugar sa komunidad. Nagbibigay rin
ang mga landas na daanan at landas na nilalakaran, gayundin ang mga
bangketa, ng mga koneksiyon sa mga amenidad, gaya ng mga komersyal na
lugar at hintuan ng sasakyan, sa labas ng komunidad.
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Sa mga landas na daanan at landas na nilalakaran, dapat pagtuunan ang paggamit
ng mga natural na materyales at simpleng pangangasiwa ng pagpapaganda ng lupa
na naaangkop sa natural na lugar. Hinihikayat ang paggamit ng mga na-reclaim na
kahoy para sa mga upuan, palatandaan, at mga palatandaan ng landas.
Dapat matugunan ng lokasyon ng sistema ng mga landas na nilalakaran at landas
na daanan ang sumusunod na layunin sa disenyo:


Ligtas



Konektado sa mga destinasyon sa loob at sa labas ng lugar



May iba't ibang karanasan at uri ng gumagamit



Naaayon sa mga katangian, pagkakataon, at mga limitasyon ng lugar

PANUKALA SA INISYATIBO NA DIREKTANG ISUSUMITE SA MGA BOTANTE
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6.6.

Palatandaan

6.6.1. Mga Palatandaang Monumento
Dapat itayo ang mga palatandaang monumento sa hilagang pasukan sa Aborn
Drive at timog na pasukan sa Yerba Buena Road. Maaaring gumamit ng mas
maliliit na monumento sa mga pasukan sa iba't ibang tinitirhang kapitbahayan.
Dapat ilagay ang mga palatandaang monumento sa harap na setback
(karaniwang nasa pagitan ng bangketa at gusali, o daan at bangketa, o sa mga
median ng Mga Papasok na Daan na may pinagandang lupa).

G-124

Dapat isaalang-alang ang mga sumusunod na alituntunin:









Tama lang dapat ang sukat ng mga istilo ng mga titik, at dapat ay simple
at madaling basahin ang mga ito.
Naaangkop dapat ang mga materyal ng palatandaan sa pangkalahatang
pang-arkitekturang karakter ng mga kapitbahayan, at ang mga ito ay dapat
gawa sa mga de-kalidad na materyal, matibay, hindi madaling masira ng
iba't ibang lagay ng panahon, at na-treat o napinturahan upang hindi
magbago ang kulay, kalawangin, kumupas, magbitak-bitak, o masira.
Dapat gumamit ang mga palatandaang monumento ng mga de-kalidad
na materyal, gaya ng bato, semento, plaster, at metal. Nababagay dapat
ang mga materyal, finish, at kulay sa pang-arkitekturang istilo at karakter
ng mga gusali at iba pang palantandaan sa lugar.
Perpendicular dapat sa kalye ang mga palatandaang monumento malapit
sa mga pasukan ng sasakyan. Hindi hinihikayat ang pagkakaroon ng
mahigit sa isang palatandaan sa bawat pasukan ng sasakyan.
Dapat iangkop ang laki ng mga palatandaang monumento sa mga
naglalakad at tsuper. Sa pangkalahatan, hinihikayat ang paggamit ng
mga pahalang na palatandaang monumento na may taas na hanggang
3.5 talampakan; gayunpaman, maaaring mas naaangkop ang makikitid
na patayong palatandaan na may taas na walong talampakan para sa
mga pangunahing pasukan.

Hinihikayat ang pagpapaganda ng lupa, lalo na ang evergreen at mga
namumulaklak na halaman, sa paligid ng mga palatandaang monumento
upang mabigyang-pansin at makita ang base habang sini-screen ang mga
pansuportang istruktura. Ang footprint ng pagpapaganda ng lupa sa base
ng mga palatandaang monumento ay dalawang beses dapat na mas malaki
sa surface area ng mismong palatandaan.



Hinihikayat ang paglalagay ng ilaw o paggamit ng back-lighting sa likod ng
mga titik at simbolong paisa-isang itinayo.

6.6.2. Mga Palatandaang Nagbibigay ng Direksyon sa Mga Daan
Pinapahintulutan ang mga palatandaang nagbibigay ng direksyon sa mga daan
para sa mga gusali (hal., mga sentrong panlibangan), paradahan, o iba pang
mahalagang tampok ng lugar, at maaaring gumamit ng mga ito, kung kinakailangan,
upang mapadali ang pagtukoy at pagpunta sa mga lugar o gusali. Sa
pangkalahatan, dapat ilagay ang mga palatandaang ito 60 talampakan mula sa
perimeter ng mga gusali, at maaaring gamitin ang mga ito sa paghahanap at
pagtukoy ng mga gusali. Kung gagamit ng mga ito, dapat idisenyo ang mga ito sa
sukat na naaangkop sa mga naglalakad.
Dapat isaalang-alang ang mga sumusunod na alituntunin para sa mga palatandaan:


Nakaharap dapat ang mga palatandaan sa mga naglalakad, kahit
idinisenyo rin ang mga ito para sa mga sasakyan.



Tama lang dapat ang sukat ng mga istilo ng mga titik, at dapat ay simple at
madaling basahin ang mga ito.



Naaangkop dapat ang mga materyal ng palatandaan sa pangkalahatang
pang-arkitekturang karakter ng mga kapitbahayan, at ang mga ito ay dapat
gawa sa mga de-kalidad na materyal, matibay, hindi madaling masira ng
iba't ibang lagay ng panahon, at na-treat o napinturahan upang hindi
magbago ang kulay, kalawangin, kumupas, magbitak-bitak, o masira.
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Ang palatandaan ay isang mahalagang tampok na nakakatulong sa pagbuo sa
karakter ng isang kapitbahayan. Naaangkop dapat ang disenyo ng palatandaan sa
Lugar ng Ispesipikong Plano sa karakter, mga materyal, at istilo ng mga gusali sa
lugar na tirahan. Ang palatandaan, na maaaring lagyan ng ilaw, ay gawa dapat sa
de-kalidad na materyal at sapat dapat ang bilang upang mailarawan o matukoy ang
isang lugar, at magabayan ang mga bisita. Ang mga alituntunin dito ay bukod pa sa
anumang naaangkop na iniataas sa Kodigong Munisipal.
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Dapat maglagay ng mga kasangkapan (hal., upuan, mesa, basurahan /
lalagyan ng mga nare-recycle na materyal, mailbox, drinking fountain, atbp.)
sa mga lugar para sa paglilibang, pagpapahinga, at pakikihalubilo.
Naaangkop dapat ang mga kasangkapan ng lugar sa mga pangarkitekturang tampok ng arkitektura ng lugar at iba pang kasangkapan sa
lugar at streetscape. Nababagay dapat ang mga pipiliing kasangkapan sa
lugar sa kabuuang dating ng proyekto.
Gawa dapat ang mga bahagi sa matitibay at de-kalidad na materyal gaya ng
steel (galvanized o stainless), cast iron, aluminum, o integral color precast
na semento. Hinihikayat ang paggamit ng na-recycle na materyal kung
naaayon ang mga kulay at finish sa mga pang-arkitekturang layunin na
nakasaad sa itaas. Dapat i-treat ang mga patayong surface gamit ang mga
coating laban sa graffiti. Dapat pahiran ang lahat ng surface ng
pangmatagalang finish gaya ng powder coat, color anodized, hot dip, o cold
galvanized, o mga katulad na prosesong nagbibigay ng proteksyon.

G-125
Mga konseptuwal na larawan ng mga karaniwang kasangkapan sa labas
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6.7. Mga Kasangkapan sa Labas
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Dapat pagandahin ang lupa sa mga pader at bakod upang
mabuwag ang massing at maging berde ang paligid sa Lugar ng
Ispesipikong Plano. Dapat iwasan ang mahahaba at tuloy-tuloy na
pader at bakod (na mas mahaba sa 30 talampakan sa
pangkalahatan) sa mga kalye at lugar na may mga bukas na
espasyo, landas, at iba pang panlahat na espasyo na
pinaghihiwalay ng mga pilaster o pagbabago sa plane.



Ang mga pader para sa pagpapanatili ay gawa dapat sa masonry o
semento. Maaaring mapabilang sa disenyo ng pader para sa pagpapanatili
ang pre-cast na semento, concrete block, poured-in place na semento, o
mga keystone na pader. Natural dapat ang hitsura ng mga pader para sa
pagpapanatili, kasama ang split-face block, stucco sa ibaba ng semento, o
iba pang texture upang maiwasan ang makinis na semento o ang hitsura ng
mga pader ng gusali.

Maaaring gumamit ng mga bakod at pader sa pamamagitan ng Lugar ng
Ispesipikong Plano para sa pagkapribado, pagpapaganda ng karakter ng
lugar, at kaligtasan. Kadalasan, ang kaukulang may-ari ng ari-arian (hal.,
may-ari ng HOA) ang magmementina sa mga bakod at pader. Makakakita ng
konseptuwal na plano na nagpapakita sa lokasyon at inirerekomendang taas
ng mga pader sa Pigura 6-2: Konseptuwal na Plano sa Lokasyon ng Pader.
Makikita sa Kabanata 2: Mga Pamantayan sa Pagsosona at Pagpapaunlad
(Seksyon 2.2.4 Mga Regulasyon sa Bakod para sa Mga Tinitirhang Substrito)
ang mga pamantayan para sa mga bakod sa mga tinitirhang distrito.
Dapat ding isaalang-alang ang mga sumusunod na alituntunin para sa mga
bakod at pader:

G-126



Dapat gumamit ang mga bakod at pader ng mga de-kalidad na
materyal, na naaangkop sa makabagong hitsura ng mga kalapit na
arkitektura at pagpapaganda ng lupa.



Sinasalamin dapat ng disenyo, lokasyon, at taas ng kalapit na kalye
at pader at bakod ng perimeter ang karakter at pangkalahatang
dating ng kaukulang kapitbahayan, at dapat ay iisa lang ang kalidad
at paleta ng kulay ng mga ito upang umayon ang mga ito sa isa't isa.



Gawa dapat ang mga pader at bakod ng perimeter at kalapit na kalye
sa maganda at matibay na materyal na hindi kailangan ng matinding
pagmementina, kasama ang, ngunit hindi limitado sa precast na
semento na may finish na textured o bato, kahoy, wrought iron,
tubular steel, kahoy, o iba pa.



Dapat ilagay ang mga bakod at pader sa mga collector road at daan
ng komunidad sa likod ng pagpapaganda ng lupa: groundcover,
shrub at mababang halaman, at mga puno.



Dapat gumamit ang mga bakod ng mga tirahan, kasama ang mga
bakod ng bakuran sa harap, ng mga de-kalidad na materyal gaya ng
kahoy, masonry, steel, o ng kumbinasyon ng mga materyal na ito.
Maaaring mag-iba ang mga pader at bakod ng bakuran sa harap
upang maging interesante sa paningin, ngunit dapat ay naaangkop
ang mga ito sa isa't isa, at magpanatili ng iisang pangkalahatang
dating.

Konseptuwal na larawan ng detalye ng panlabas na pader
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6.8. Mga Bakod at Pader
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Pigura 6-2: Konseptuwal na Plano sa Lokasyon ng Pader
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G-127
Tandaan: Halimbawa lang ng lokasyon at laki ng mga tirahan, aktibong bukas na espasyo, sentrong panlibangan, kalye, at mga iminumungkahing pader para sa pagpapanatili.
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Pangalagaan ang mga prune tree upang linisin ang crown ng mga patay na
sanga na may diameter na 1″ at higit pa, at iangat ang mga canopy kung
kinakailangan para sa mga aktibidad sa konstruksiyon. Ang lahat ng
pagputol ay dapat isagawa ng isang Lisensiyadong Kontratista ng Puno,
sertipikadong arborist, o sertipikadong manggagawang nauugnay sa puno
ng Estado ng California alinsunod sa mga pamantayang kasanayan sa
industriya. Dapat magbigay ang isang sangguniang arborist ng mga detalye
sa pagputol bago gibain ang lugar. Dapat itali at protektahan mula sa
pinsala ang mga sangang umaabot sa lugar ng trabaho na maaaring
panatilihin pagkatapos ng paggiba.



Ang (mga) aalising puno na may mga sangang umaabot sa canopy ng
(mga) papanatilihing puno ay dapat alisin ng isang sertipikadong arborist.
Dapat alisin ng isang sertipikadong arborist ang puno sa paraang hindi
makakapinsala sa (mga) puno at magpapanatili sa understory. 12″ dapat
ang layo ng mga stump ng puno mula sa surface.

6.9.1 Mga Alituntuning Dapat Sundin sa Pagkontrol ng Pag-aalis ng Puno
Dapat gawin ang mga sumusunod na rekomendasyon upang mabawasan
ang mga epekto ng pagpapaunlad sa mga puno at mapanatili at mapabuti
ang kalusugan at sigla ng mga ito sa pamamagitan ng yugto ng paglilinis,
pagpatag, at konstruksiyon:
Disenyo
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Dapat gumawa ng Sona para sa Pagprotekta ng Puno sa bawat
papangalagaang puno. Hindi dapat patagin, bungkalin, isailalim sa
konstruksiyon, o pag-imbakan ng mga materyal ang sonang iyon.
Dapat bigyan ang mga kalapit na puno na wala sa lugar sa mga
katabing tinitirhang kapitbahayan ng limang talampakang Sona para
sa Pagprotekta ng Puno.
Isama ang mga papangalagaang puno at ang Sona para sa
Pagprotekta ng Puno sa lahat ng plano ng konstruksiyon.
Dapat suriin ang mga plano ng proyekto na nakakaapekto sa mga
puno sa pamamagitan ng pagsangguni sa isang arborist tungkol sa
mga epekto ng mga ito sa mga puno. Ang mga ito ay kinabibilangan
ng, ngunit hindi limitado sa mga plano ng paggiba, plano ng lugar,
plano ng pagpapahusay, plano ng utilidad at paagusan, plano ng
pagpatag, at plano ng pagpapaganda ng lupa at irigasyon.
Hindi dapat maglagay sa Sona para sa Pagprotekta ng Puno ng mga
serbisyo sa ilalim ng lupa kasama ang mga utilidad, sub-drain, linya
ng tubig, o mga linya ng alkantarilya.



Dapat idisenyo ang mga sistema ng irigasyon sa paraang hindi
magkakaroon ng trench sa Sona para sa Pagprotekta ng Puno.



Dapat idisenyo ang mga pundasyon, footing, at kalsada sa
malalawak na lupa malapit sa mga puno sa paraang hindi
maaapektuhan ng differential displacement.

Bago ang Konstruksiyon


Dapat bakuran ang lahat ng papamalagiing puno upang matiyak na
hindi magigiba, mabubungkal, o mapapatag ang Sona para sa
Pagprotekta ng Puno. Ang mga bakod ay dapat may habang 6 na
talampakan o katumbas nito, ayon sa aaprubahan ng sangguniang
arborist. Dapat panatilihin ang mga bakod hanggang sa matapos ang
pagpatag at konstruksiyon.

Konstruksiyon


Bago magsimula ang trabaho, dapat makipagpulong ang mga kontratistang
nagtatrabaho malapit sa mga papangalagaang puno sa isang sangguniang
arborist sa lugar upang suriin ang lahat ng pamamaraan sa trabaho, ruta sa
pag-access, imbakan, at mga hakbang sa pagprotekta ng puno.



Dapat isagawa ng lahat ng kontratista ang mga pagpapatakbo sa paraang
idinisenyo upang maiwasan ang pinsala sa mga papangalagaang puno.



Dapat subaybayan ng isang sertipikadong arborist ang anumang pagpatag,
konstruksiyon, paggiba, o iba pang gawaing inaasahang tatama sa mga
ugat ng puno.



Dapat panatilihin ang mga bakod para sa pagprotekta ng puno hanggang
sa matapos ang lahat ng gawain sa lugar. Hindi dapat ilipat o alisin ang
mga bakod nang walang pag-apruba mula sa isang sertipikadong arborist.



Dapat panatilihin ang mga trailer para sa konstruksiyon, trapiko, at imbakan
sa labas ng mga nakabakod na lugar.
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6.9. Mga Alituntunin sa Pangangalaga ng Puno

6 | MGA ALITUNTUNIN SA DISENYO NG PAGPAPAGANDA NG LUPA

Dapat pagtuunan ng mga iminumungkahing halaman ang paggamit ng mga
katutubo at umaangkop na species ng mga puno, shrub, at ground cover. Dapat
ay “kaunti” hanggang “napakakaunti” ang kinakailangang tubig, matibay,
magagamit, at maganda sa paningin ang mga pipiliing halaman na itatanim sa
paleta ng pagpapaganda ng lupa.

6.10.2. Pagbabawas sa Damuhan at Turf
Bagama't kinakailangan ang damuhan at turf para sa ilang partikular na layunin
sa aktibong paglilibang at pagpapaganda, dapat bawasan, hanggang maaari,
ang paggamit ng mga turf upang mabawasan ang paggamit ng tubig at ang
mga iniaatas sa pagpapanatili.
Sa pangkalahatan, dapat limitahan ang turf sa mga lugar na ginagamit para sa
aktibong paglilibang at paggamit ng mga naglalakad. Sa mga lugar na hindi aktibong
daraanan ng mga tao, gaya ng mga kalye o iba pang karaniwang lugar na may
pinagandang lupa, hinihikayat ang pagtatanim ng mga katutubo o umaangkop na
damo, puno na kayang mabuhay sa tagtuyot, groundcover, at mga shrub.

6.10.5. Proteksiyon sa Sunog
Dapat gumawa ang programa sa pagtatanim at irigasyon ng mga naaangkop na
setback na sona para sa proteksiyon sa sunog/pagbabago ng gatong upang
maprotektahan ang mga bahay at gusali mula sa mga tuyo at bukas na dalisdis na
burol at kakahuyan. Binubuo dapat ang mga buffer na sona na ito ng mga
permanenteng puno, shrub, at/o ground cover na nag-iimbak ng maraming tubig,
na may mga kalidad na nagpapakita ng resistensya sa sunog.

6.10.6. Pagkontrol sa Heat Island
Ang mga paradahan at iba pang potensyal na “heat island” ay dapat gumamit ng
mga puno, halaman, at iba pang aparatong nagsisilbing screen/nagbibigay ng lilim
sa pagpapaganda ng lupa upang: 1) mabawasan ang init at paggamit ng cooling
energy, 2) ma-filter ang polusyon sa hangin at mga emission ng greenhouse gas,
3) makakuha at makapag-imbak ng carbon, at 4) mapaliit ang posibilidad na
magkaroon ng mga karamdamang nauugnay sa init. Kasunod nito, dapat ding
gumamit ng mga naaangkop na puno sa kalye para sa mga lokal na streetscape
upang makapagbigay ng lilim at makakuha ng mga katulad na resulta sa pagtitipid
ng enerhiya sa Lugar ng Plano.
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6.10.3. Paggamit ng Na-recycle na Tubig
Gaya ng nakasaad sa Kabanata 2: Mga Pamantayan sa Pagsosona at
Pagpapaunlad, ang na-recycle na tubig, kung mayroon, ang pangunahing
pagkukunan ng irigasyon para sa pagpapaganda ng lupa sa streetscape at mga
bukas na espasyo sa Lugar ng Ispesipikong Plano. Hindi dapat gumamit ng narecycle na tubig sa mga pribadong tinitirhang lote.

6.10.4. Pagpapaunlad na Maliit ang Epekto sa Kapaligiran
Kung praktikal, dapat isulong ng programa sa pagpapaganda ng lupa ang mga
prinsipyo ng pagpapaunlad na maliit ang epekto sa kapaligiran (LID) para sa
paagusan ng tubig-ulan, pag-infiltrate ng runoff, at pag-recharge ng tubig sa
ilalim ng lupa para sa proyekto sa pamamagitan ng mga panukala gaya ng:
(1) pamamahala ng tubig-ulan sa pinagmumulan ng hydrology ng lugar bago
ang pagpapaunlad sa pamamagitan ng paggamit ng mga diskarte at materyal
sa pagdisenyo ng pagpapaganda ng lupa na
nag-i-infiltrate, nagfi-filter, nag-iimbak, nag-e-evaporate, at/o nagpapanatili ng runoff
sa paraang pinakamalapit sa pinagmumulan nito kung magagawa, at (2) ng naipong
tubig-ulan sa pamamagitan ng maliliit at sulit na tampok sa pagpapaganda ng lupa
sa antas ng lugar. Maaari itong kabilangan hindi lang ng natural na bukas na
espasyo, kundi pati na rin ng mga streetscapes, paradahan, bangketa, nahardscape na lugar, at mga median. Kung mayroon, dapat gumamit ang mga
panlahat na bukas na espasyo at landas ng mga hakbang sa pagpapaunlad na
maliit ang epekto sa kapaligiran at kasanayang hindi nakakasama sa kalikasan, at
mga materyal na kayang mabuhay sa tagtuyot.
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Konseptuwal na larawan ng pagpapaganda ng lupa na kaunti lang ang ginagamit na tubig
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6.10. Mga Alituntunin sa Pagpapaganda ng Lupa na Hindi
Nakakasama sa Kalikasan
6.10.1. Mga Halamang Nangangailangan ng Kaunting Tubig

Nagkakaloob ang kabanatang ito ng pangkalahatang-tanaw
sa mga pangunahing pagpapaganda sa imprastraktura ng
utilidad na kailangan sa pagpapatupad sa Ispesipikong
Plano at sa mga pampublikong pasilidad na planong
magamit ng mga residente sa Lugar ng Ispesipikong Plano.
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7.1. Panimula

7.2. Tubig

Kasama sa mga serbisyong tinutugunan sa kabanatang ito ang: pagtatapon
ng tubig, dumi sa alkantarilya, tubig-ulan, at basura. Paglilingkuran ng mga
kasalukuyang serbisyo sa proteksiyon sa sunog at serbisyo ng pulisya,
paaralan, at aklatan ang mga residente sa Lugar ng Ispesipikong Plano, na
magbabayad ng mga buwis sa Lunsod para sa mga serbisyong ito.
Talahanayan 7-1: Inililista ng Mga Tagapagkaloob ng Serbisyo ang iba't
ibang tagapagkaloob ng serbisyo para sa Lugar ng Ispesipikong Plano.

Talahanayan 7-1: Mga Tagapagkaloob ng Serbisyo
G-131

Serbisyo

Kasalukuyang Tagapagkaloob

Tubig

Sistemang Munisipal ng Tubig ng San José

Na-recycle na Tubig

Pag-recycle ng Tubig ng South Bay

Maruming Tubig

Lunsod ng San José

Daluyang Pambagyo

Lunsod ng San José

Serbisyo sa Kuryente

PG&E

Serbisyo sa Gas

PG&E

Proteksiyon sa Sunog

Kagawaran ng Bumbero ng San José

Proteksiyon ng Pulisya

Kagawaran ng Lunsod ng San José

Aklatan

Pampublikong Aklatan ng Lunsod ng San José

Makikita ang mga kasalukuyang utilidad ng tubig, alkantarilya, kuryente, gas,
komunikasyon, at daluyang pambagyo sa mga pampublikong utilidad sa Lugar ng
Ispesipikong Plano. Maaaring kailanganing gibain at baguhin ang ruta ng mga
kasalukuyang utilidad bilang bahagi ng pagpapatupad sa Plano.

7.2.1. Suplay at Demand ng Tubig
Nagbibigay ang Sistemang Munisipal ng Tubig ng San José (SJMWS) ng mga
serbisyo sa tubig sa malaking bahagi ng Evergreen. Makikita ang mga kasalukuyang
linya ng tubig malapit sa Lugar ng Ispesipikong Plano sa Aborn Road, Fowler Road,
Altia Avenue, at Yerba Buena Road. Bukod pa rito, may dumaraang pangunahing linya
ng tubig sa Lugar ng Ispesipikong Plano na naaayon sa pagkakahanay ng dating
iminumungkahing extension ng Yerba Buena Road, at may isa pang pangunahing
linya na dumaraan sa Lugar ng Ispesipikong Plano sa pakanlurang direksyon sa
pagitan ng Altia Avenue at ng imbakan ng tubig na kayang magpanatili ng hanggang
apat na milyong galon sa burol sa timog-silangan. Maaaring ilipat ang mga
pangunahing linya ng tubig sa Lugar ng Ispesipikong Plano, gayundin ang kalyeng
nagbibigay ng access sa imbakan ng tubig, sa mga nakaplanong kalsada at itatakdang
bagong karapatang gumamit. Batay sa inaasahang demand ng tubig ng Ispesipikong
Plano, may sapat na suplay ng tubig ang SJMWS para sa proyekto.

7.2.2. Mga Pagpapabuti ng Ispesipikong Plano sa Tubig
Alinsunod sa mga iniaatas sa Kabanata 2: Mga Pamantayan sa Pagsosona at
Pagpapaunlad, Seksyon 2.4.4 Mga utilidad ng lugar, kinakailangan ng bagong
pagpapaunlad sa Lugar ng Ispesipikong Plano na magtayo ng sapat na sistema
ng naiinom na tubig at imprastraktura para sa na-recycle na tubig, kasama ang
mga pangunahing linya ng tubig, serbisyo, at mga fire hydrant. Inaasahang
papatakbuhin at papamahalaan ng Sistemang Munisipal ng Tubig ng San José
ang mga sistema ng naiinom na tubig.
Iniaatas ng Seksyon 2.4.4 na gawin sa ilalim ng lupa ang lahat ng bagong
extension ng mga tubo ng utilidad sa lugar. Alinsunod sa iniaatas na ito,
kokolektahin at papadaluyin ang tubig sa pamamagitan ng isang sistema ng mga
tubong dumaraan sa ilalim ng mga pampubliko at pribadong kalsada. Makakakita
sa Pigura 7-1: Konseptuwal na Plano ng Tubig ng isang posibleng layout para sa
mga utilidad ng tubig sa ilalim ng lupa.

7.2.3. Na-recycle na Tubig
Nagmumula ang tubig na na-treat nang tatlong beses (o “na-recycle”) na tubig
mula sa Planta sa Pagkontrol ng Polusyon sa Tubig (WPCP) ng San José/Santa
Clara, na isang makabagong pasilidad para sa pangatlong pag-treat ng tubig, sa
pamamagitan ng Programa sa Pag-recycle ng Tubig ng South Bay (SBWR). Sa
mga tinitirhang lugar, gaya ng Lugar ng Ispesipikong Plano, maaaring gamitin ang
na-recycle na tubig sa irigasyon ng pagpapaganda ng lupa. Walang sistema ng
na-recycle na tubig ang Lugar ng Ispesipikong Plano; makikita ang mga kalapit na
pangunahing linya ng na-recycle na tubig sa Aborn Road, Fowler Road, Altia
Avenue, at Yerba Buena Road.
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Sa pagpapatupad sa Ispesipikong Plano sa Mga Tirahan ng Mga
Nakatatanda ng Evergreen, kailangang magtayo ng mga pampublikong
pasilidad at serbisyo na maglilingkod sa Lugar ng Ispesipikong Plano
alinsunod sa mga pamantayan sa pagpapaunlad sa Kabanata 2: Mga
Pamantayan sa Pagsosona at Pagpapaunlad, at sa mga alituntunin sa
kabanatang ito. Dapat idisenyo ang imprastraktura at mga serbisyo sa
paraang makakatugon sa mga pamantayan ng Lunsod ng San José at iba
pang ahensiya ng utilidad na may nagbabantay na awtoridad.

Gaya ng iniaatas ng Seksyon 2.4.4, dapat magkabit ng mga tubo ng na-recycle
na tubig, at kung mayroon, dapat gamitin ang na-recycle na tubig bilang ang
pangunahing mapagkukunan ng irigasyon para sa pagpapaganda ng lupa sa
streetscape at mga bukas na espasyo sa Lugar ng Ispesipikong Plano.
Makakakita sa Pigura 7-2: Konseptuwal na Plano ng Na-recycle na Tubig ng
isang posibleng pagsasaayos na maaaring gamitin sa pagkakabit ng mga tubo
ng na-recycle na tubig. Inaasahang papatakbuhin at papamahalaan ng Pagrecycle ng Tubig ng South Bay ang sistema ng na-recycle na tubig.
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Pigura 7-1: Konseptuwal na Plano ng Tubig
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Tandaan: Halimbawa lang batay sa lokasyon at laki ng mga tirahan, aktibong bukas na espasyo, sentrong panlibangan, kalye, at mga iminumungkahing linya ng tubig, at batay sa lokasyon ng mga linya ng tubig na binago ang ruta.

`
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Pigura 7-2: Konseptuwal na Plano ng Na-recycle na Tubig
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Tandaan: Halimbawa lang batay sa lokasyon at laki ng mga tirahan, aktibong bukas na espasyo, sentrong panlibangan, kalye, at mga linya ng na-recycle na tubig.
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7.3. Maruming Tubig

Inaasahang magmumula sa Lunsod ng San José ang serbisyo sa sanitary na
alkantarilya. Kasama sa kasalukuyang sistema ng sanitary na alkantarilya sa
malaking bahagi ng Evergreen ang tubo ng Yugto IV ng Interceptor ng
Evergreen, na naglilihis sa mga kasalukuyang pagdaloy mula sa silangan,
kasama ang mga pagdaloy mula sa Lugar ng Ispesipikong Plano, upang ilipat
ang mga ito mula sa Ruby Avenue papuntang Aborn Road, kung saan sapat
ang kapasidad ng kasalukuyang sistema para sa pagdaloy ng maruming tubig.
Ang apat na walong pulgadang linya malapit sa Lugar ng Ispesipikong Plano ay
maaaring gamitin at may sapat na kapasidad upang magbigay ng serbisyo para
sa pagpapaunlad sa Lugar ng Ispesipikong Plano, bukod pa sa mga
kasalukuyan at iminumungkahing pagpapaunlad sa ibang lugar. May isang
walong pulgandang linya sa bawat isa sa mga sumusunod na lokasyon:
Aborn Road, Michelangelo Drive, Altia Avenue sa Yerba Buena, at Verona
Road sa Yerba Buena.
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Pinapadaloy ang maruming tubig sa Planta sa Pagkontrol ng Polusyon sa Tubig
(Planta) ng San José/Santa Clara, kung saan ito tini-treat bago magpatuloy sa
South Bay ng San Francisco. May sapat na kapasidad ang Planta upag
tugunan ang mga pagdaloy mula sa Lugar ng Ispesipikong Plano, bukod sa iba
pang pagdaloy sa kasalukuyan at makatuwirang inaasahan.
7.3.2. Mga Pagpapabuti ng Ispesipikong Plano sa Maruming Tubig
Kasama sa mga pagpapabuti sa maruming tubig ang isang sistema ng mga
tradisyonal na gravity sewer sa lugar na may mga pangunahing linya, manhole,
at mga lateral na idinisenyo alinsunod sa mga pamantayan sa disenyo ng
Lunsod ng San José. Kokolektahin ng mga pangunahing linya ng sanitary na
alkantarilya sa lugar ang maruming tubig mula sa mga tinitirhang yunit at
sentrong panlibangan, at ang mga ito ay magpapatuloy sa hilaga at kanluran
papuntang Aborn Road at Yerba Buena Road, at kokonekta sa mga
kasalukuyang pangunahing linya ng sanitary na alkantarilya. Makakakita sa
Plano sa Maruming Tubig sa Pigura 7-3: Konseptuwal na Plano sa Maruming
Tubig ng isang posibleng layout para sa mga pagpapabuti sa maruming tubig
sa ilalim ng lupa.
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7.3.1. Mga Kasalukuyang Pasilidad ng Maruming Tubig

Magiging pribado ang lahat ng pangunahing linya ng sanitary na alkantarilya sa
mga iminumungkahing pribadong kalye. Magkakaroon ang pribadong sistema ng
mga tubong may lawak na anim na pulgada, na maaaring umabot sa walong
pulgada malapit sa mga koneksyon sa mga kasalukuyang pampublikong
pangunahing linya. Papatakbuhin at papamahalaan ng Kapisanan ng Mga Mayari ng Tirahan ang sistema sa mga pribadong kalye bilang isang pribadong
sistema. Inaasahang isasapubliko at papatakbuhin at papamahalaan ng Lunsod
ng San José ang mga pangunahing linya ng sanitary na alkantarilya sa mga
pampublikong kalye – ang papasok na daan sa hilaga mula sa Aborn Road
papunta sa koneksyon sa Michelangelo Drive, at ang koneksyon ng alkantarilya
sa Yerba Buena Road.
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Pigura 7-3: Konseptuwal na Plano sa Maruming Tubig
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Tandaan: Halimbawa lang batay sa lokasyon at laki ng mga tirahan, aktibong bukas na espasyo, sentrong panlibangan, kalye, at mga linya ng alkantarilya.
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7.4.2. Mga Kasalukuyang Pasilidad ng Daluyang Pambagyo

Dapat matugunan ng mga iniaatas sa kalidad ng tubig para sa pagdaloy sa mga
daluyang pambagyo sa Lugar ng Ispesipikong Plano ang mga naaangkop na iniaatas
ng batas ng pederal at estado. Gaya ng iniaatas ng batas, gumagamit ang Plano ng
mga diskarte sa Pagpapaunlad na Maliit ang Epekto sa Kapaligiran (LID), na
maaaring kinabibilangan ng, ngunit hindi limitado sa, mga hakbang sa pagkontrol sa
pinagmumulan, tampok sa disenyo ng lugar, at mga hakbang sa pangangasiwa upang
mabawasan ang polusyon sa tubig-ulan at mapamahalaan ang pagdaloy ng runoff.

Ang bandang ibaba ng Fowler Creek ay isang pasilidad para sa pagkontrol ng
baha na binubuo ng isang nakasarang conduit sa dulo ng Silverland Drive (na
nasa kanluran ng Lugar ng Ispesipikong Plano). Makakakita sa upstream na
limitasyon ng tubo at sa Lugar ng Ispesipikong Plano ng isang kasalukuyang
basin ng debris. Malinaw na makikita ang channel ng sapa sa bandang itaas ng
Fowler Creek (na nasa silangan ng Lugar ng Ispesipikong Plano), kung saan ito
umaagos mula sa mga paanan ng burol papunta sa alluvial plain. Nawawala ang
channel sa bandang gitna, pababa sa alluvial plain, at walang makikitang bakas
ng sapa malapit sa basin ng debris.

7.4.1. Topograpiya at Himpilan ng Tubig
Makikita ang Lugar ng Ispesipikong Plano sa himpilan ng tubig ng Fowler Creek, at
kasama rito ang tributary na pagdaloy ng South Branch Fowler Creek. Umaagos ang
himpilan ng tubig pakanluran papunta sa Thompson Creek, at pagkatapos ay
nagpapatuloy ito pahilaga papunta sa Lake Cunningham, Lower Silver Creek, at
Coyote Creek. Tingnan ang Pigura 7-4: Mga Daluyan sa at sa Paligid ng Lugar ng
Ispesipikong Plano.
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Sa kasalukuyan, ang malaking bahagi ng Lugar ng Ispesipikong Plano ay isang hindi
pa napapaunlad na lupain para sa pagpapastol. Sa pangkalahatan, umaagos ang
kasalukuyang pagdaloy sa Lugar ng Ispesipikong Plano sa isa sa dalawang
direksyon:


Umaagos pakanluran ang sub-basin B13R na nasa timog ng Fowler Creek
papunta sa Yerba Buena Road. Kasama rito ang upstream sa nayon ng Lugar
ng Ispesipikong Plano sa kahabaan ng South Branch Fowler Creek, na
tinatawag na sub-basin B14. Habang umaagos ang pagdaloy papuntang
Yerba Buena Road, nangongolekta ng runoff ang mga inlet na istruktura sa
gilid ng bangketa, at pinapaagos ng mga ito ang tubig-ulan pakanluran sa
pamamagitan ng isang 48 pulgadang tubo sa Thompson Creek.



Umaagos pakanluran ang sub-basin B16R na nasa hilaga ng Fowler Creek
papunta sa Altia Avenue at isang kasalukuyang basin ng debris. Kasama rito
ang upstream sa nayon ng Lugar ng Ispesipikong Plano sa kahabaan ng
Fowler Creek, na tinatawag na sub-basin B15. Kinokolekta at pinapaagos
pakanluran ang pagdaloy sa isang 66 na tubo ng daluyang pambagyo papunta
sa Thompson Creek.
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7.4. Pamamahala ng Daluyang Pambagyo at Kalidad ng Tubig
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Pigura 7-4: Mga Daluyan sa at sa Paligid ng Lugar ng Ispesipikong Plano
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Pamamahala ng Tubig-ulan

Ang pamamahala sa daluyang pambagyo sa Lugar ng Ispesipikong Plano ay
maaaring kabilangan ng mga basin ng debris, imbakang basin, basin ng biofiltration, at mga basin para sa plano sa pamamahala ng hydromodification
(HMP).

Dapat matugunan ng sistema ng pamamahala ng tubig-ulan ang mga naaangkop na
legal na iniaatas, kasama ang mga nakasaad sa Batas sa Malinis na Tubig ng
Pederal. Gaya ng ipinapakita sa Pigura 7-6: Konseptuwal na Plano ng Pamamahala
ng Tubig-ulan, konseptuwal na idinisenyo ang daluyan sa lugar mula sa mga bagong
impervious na surface (mga driveway, paradahan, at mga rooftop ng gusali) upang
padaluyin ang tubig-ulan, sa pamamagitan ng gravity gamit ang mga tubo para sa
tubig-ulan sa ilalim ng lupa, sa isang sistema ng pamamahala ng tubig-ulan na may
tatlong bahagi, kasama ang isang C.3 na imbakang basin, lugar para sa biotreatment, at isang basin para sa HMP. Kokolektahin at papadaluyin ang isang maliit
na bahagi ng Lugar ng Daluyan 3 (humigit-kumulang 6.5 Akre) sa sistema ng
pamamahala ng tubig-ulan sa pamamagitan ng isang pump dahil sa mga limitasyon
sa pagpatag sa lugar.

Mga Kasalukuyang Pagdaloy sa Dalisdis ng Burol at Basin ng Debris
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Ipinapakita ng Pigura 7-5: Konseptuwal na Plano ng Basin para sa Debris ng
Tubig-ulan kung paano maaaring isaayos ang sistema ng tubig-ulan.
Konseptuwal na idinisenyo ang sub-basin B14 at B15, na nasa upstream ng
Lugar ng Ispesipikong Plano upang paagusin ang dalawang magkahiwalay na
basin ng debris na makikita sa silangang upstream ng Lugar ng Ispesipikong
Plano. Aagos ang Basin ng Debris ng Fowler Creek (792 akreng daluyan) sa
kasalukuyang sistema ng daluyang pambagyo sa Michelangelo Drive. Aagos
ang Basin ng Debris ng South Branch Fowler Creek (464 na akreng daluyan)
sa kasalukuyang sistema ng daluyang pambagyo sa Altia Avenue, na
magpapatuloy sa daluyang pambagyo ng Michelangelo.
Konseptuwal na idinisenyo ang bawat basin ng debris upang dumaloy sa mga
pangunahing daluyang pambagyo na nagba-bypass sa mga lokal na sistema
ng daluyan ng Lugar ng Ispesipikong Plano, kaya hindi nahahalo ang runoff
mula sa mga upstream na dalisdis na burol sa hindi pa nati-treat na runoff ng
lunsod sa Lugar ng Ispesipikong Plano.
Alinsunod sa mga regulasyon sa pamamahala ng tubig-ulan, lalagyan ang
bawat outlet ng basin ng debris ng mga rack ng basura sa mga istruktura ng
outlet upang makadaloy ang maraming tubig at mapigilan ang pagpasok ng
malalaking debris sa sistema ng paghahatid. Konseptuwal na idinisenyo ang
mga istruktura ng outlet upang makapag-imbak ng minimum na tatlong
talampakan kapag mahina ang pagdaloy, at ma-deposit ang mga sediment at
maliit na debris sa basin bago magpatuloy sa outlet. Inaasahang direktang
dadaloy ang mga outlet sa sistema ng daluyang pambagyo ng lunsod.
Konseptuwal na idinisenyo ang bawat basin upang kailanganin ng
pagmementina (pag-aalis ng debris) kada 10 taon.

Konseptuwal na idinisenyo ang mga C.3 na imbakang basin upang mawalan ng
laman sa loob ng 36 na oras sa pamamagitan ng pagpapaagos ng mga kakaunting
tubig sa lugar para sa bio-treatment. Direktang papaagusin ang mga overflow mula
sa mga C.3 na imbakang basin sa mga basin para sa HMP. Konseptuwal na
idinisenyo ang lugar para sa bio-treatment upang mag-infiltrate sa rate na katumbas
ng pag-discharge ng C.3 na imbakang basin. Ang lahat ng outflow mula sa lugar
para sa bio-treatment ay direktang dadalhin sa kasalukuyang sistema ng daluyang
pagbagyo, na nasa downstream ng basin para sa HMP. Konseptuwal na idinisenyo
at isinaayos ang mga basin para sa HMP at istruktura ng outlet upang mapanatiling
katumbas ng mga discharge pagkatapos ang pagpapaunlad ang mga discharge
bago ang pagpapaunlad; na nasa pagitan ng 10 porsiyento ng dalawang taong
pagdaloy at 10 taong pagdalog, gaya ng iniaatas ng MRP.
Makakakita ng karaniwang sistema sa Pigura 7-7: Konseptuwal na Sistema ng
Pamamahala ng Tubig-ulan sa Lugar (Karaniwan). Inilalarawan ang mga
inaasahang iniaatas sa laki sa Talahanayan 7-2: Mga Parameter ng Basin para sa
Pamamahala ng Tubig-ulan sa Lugar.

Maaaring idirekta ang ilan sa mga pagdaloy na kasalukuyang umaagos sa
daluyang pambagyo ng Yerba Buena sa sistema ng daluyan ng Altia Avenue at
Michelangelo Drive kapag napakalakas ng ulan. Makakatulong ito sa
pagpapabuti sa mga kundisyon ng daluyan para sa sistema ng daluyang
pambagyo ng Delta Road.
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7.4.3. Mga Pagpapabuti sa Daluyang Pambagyo
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Lugar ng
Daluyan 1

Lugar ng
Daluyan 2

Lugar ng
Daluyan 3

45.6 na akre

53.4 na akre

77.4 na akre

Impervious na Lugar

23.5 akre

32.0 akre

38.6 na akre

Porsiyento ng
Pagiging Impervious

51.5%

59.9%

49.9%

Lugar ng Daluyan

G-140

Volume ng C.3 na
1.49 ac-ft.
1.95 ac-ft.
2.5 ac-ft.
Imbakan
Lugar para sa bio4,300 sq. ft.
5,700 ac. ft.
7,400 ac. ft.
treatment
Konseptuwal na idinisenyo ang downstream ng mga istruktura ng outlet ng HMP at
ang daluyan mula sa Lugar ng Daluyan 1 at 2 upang umangkop na kasalukuyang
ugnayan ng daluyang pambagyo sa Altia Avenue at Michelangelo Drive. Ang
daluyang pambagyo na ito ay may 66 na pulgadang tubo sa Michelangelo Drive,
na umaabot sa 96 pulgada malapit sa outlet sa Thompson Creek sa kanluran.
Konseptuwal na idinisenyo ang Lugar ng Daluyan 3 upang ganap na umagos sa
kasalukuyang imprastraktura ng daluyang pambagyo sa Yerba Buena Road. Ang
ugnayang ito ng daluyang pambagyo ay may 48 pulgadang tubo sa Yerba Buena,
na nagpapatuloy sa isang 54 na pulgadang tubo sa Delta Road sa kanluran.
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Talahanayan 7-2: Mga Konseptuwal na Parameter ng Basin para sa
Pamamahala ng Tubig-ulan
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Pigura 7-5: Konseptuwal na Plano ng Basin ng Debris ng Tubig-ulan

PANUKALA SA INISYATIBO NA DIREKTANG ISUSUMITE SA MGA BOTANTE

G-141
Tandaan: Halimbawa lang batay sa lokasyon at laki ng mga tirahan, aktibong bukas na espasyo, sentrong panlibangan, kalye, basin ng debris, at linya ng daluyang pambagyo ng basin ng debris.
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Pigura 7-6: Konseptuwal na Plano ng Pamamahala ng Tubig-ulan
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G-142
Tandaan: Halimbawa lang batay sa lokasyon at laki ng mga tirahan, aktibong bukas na espasyo, sentrong panlibangan, kalye, Basin para sa HMP/C3, at mga iminumungkahing linya ng daluyang pambagyo.
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Pigura 7-7: Konseptuwal na Sistema ng Pamamahala ng Tubig-ulan sa Lugar (Karaniwan)
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G-143
Tandaan: Halimbawa lang batay sa lokasyon at laki ng mga tirahan, aktibong bukas na espasyo, sentrong panlibangan, kalye, at sistema ng pamamahala ng tubig-ulan.
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Sa kasalukuyan, ang PG&E ang nagbibigay ng kuryente sa Lugar ng
Ispesipikong Plano. Maglalagay ng mga transformer sa itaas ng lupa
alinsunod sa mga iniaatas ng PG&E. Malamang ay ilagay ang mga ito sa
pagitan ng mga bakod sa harap ng mga tinitirhang yunit at aktibo at
pasibong bukas na espasyo, at i-screen sa pamamagitan ng
pagpapaganda ng lupa.
Nagbibigay rin ang PG&E ng serbisyo sa natural gas sa kasalukuyan.
Bagama't hindi pa naididisenyo, maglalagay ng mga regulator ng presyon
ng gas sa mga panlahat na lugar. Gayunpaman, maglalagay ng mga
indibidwal na metro ng gas sa mga gilid na bakod ng bawat tahanan.
Inaasahang ang PG&E, ang kasalukuyang tagapagkaloob, ang magtatayo,
magpapatakbo, at mamamahala sa mga linya ng gas at kuryente sa Lugar
ng Ispesipikong Plano. Inaasahang ibibigay ang lahat ng serbisyo sa
utilidad sa pamamagitan ng pagpapalawig sa mga kasalukuyang pasilidad
malapit as Lugar ng Ispesipikong Plano.

G-144

Ibibigay ang lahat ng tuyong utilidad sa lugar sa pamamagitan ng
imprastraktura sa ilalim ng lupa.
7.6. Mga Pampublikong Serbisyo
7.6.1. Proteksiyon sa Sunog
Nagmumula sa Kagawaran ng Bumbero ng San José Fire (SJFD) ang mga
serbisyo sa proteksiyon sa sunog. Tinutugunan ng SJFD ang lahat ng
sunog, mapanganib na natapong materyal, at medikal na emerhensiya sa
Lunsod.
Ang pinakamalapit na istasyon ng bumbero sa Lugar ng Ispesipikong Plano
ay ang Istasyon Num. 31 sa 3100 Ruby Avenue, na humigit-kumulang
0.6 na milya mula sa kanluran ng lugar. Ang susunod na pinakamalapit na
istasyon ng bumbero sa Lugar ng Ispesipikong Plano ay ang Istasyon
Num. 24 sa 1924 Yerba Buena Road, na humigit-kumulang 1.3 milya mula
sa timog-kanluran ng Lugar ng Ispesipikong Plano.
7.6.2. Proteksiyon ng Pulisya
Nagmumula sa Kagawaran ng Pulisya ng San José (SJPD) ang mga serbisyo
sa proteksiyon ng pulisya sa San José.
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Dinidispatsa ang mga opisyal na nagpapatrolya sa Lunsod mula sa punong himpilan
ng pulisya sa 201 West Mission Street, na humigit-kumulang walong milya mula sa
hilagang-kanluran ng Lugar ng Ispesipikong Plano. Bukod pa rito, itinayo ang isang
Substation ng SJPD sa 6087 Great Oaks Parkway noong 2010, at tumatakbo na ito
simula pa noong 2014. Makikita ang Substation ng SJPD humigit-kumulang limang milya
mula sa timog-kanluran ng Lugar ng Ispesipikong Plano.
7.6.3. Mga Paaralan
Makikita ang Lugar ng Ispesipikong Plano sa mga hangganan ng Distrito ng Paaralan
ng Evergreen (K-8) at Distrito ng Unyon ng Mataas na Paaralan ng East Side (9-12).
Ang Mataas na Paaralan ng Evergreen Valley ang pinakamalapit na mataas na
paaralan sa Lugar ng Ispesipikong Plano, na makikita humigit-kulang isang milya
(kung direktang babagtasin) mula sa hilagang-kanluran ng Lugar ng Ispesipikong
Plano. Ang Paaralang Elementarya ng Tom Matsumoto ang pinakamalapit na
Paaralang Elementarya sa Lugar ng Ispesipikong Plano, na makikita humigitkumulang isang-kapat na milya mula sa kanluran ng Lugar ng Ispesipikong Plano.
Ang Panggitnang Paaralan ng Chaboya ang pinakamalapit na Panggitnang Paaralan
sa Lugar ng Partikular na Plano, na makikita sa tapat ng Altia Avenue sa timogkanluran ng hilagang seksyon ng Lugar ng Partikular na Plano.
Babayaran ng proyekto ang Distrito ng Paaralan ng San José ng mga bayarin sa
paaralan na naaangkop sa mga bagong komunidad na tinitirhan ng mga nakatatanda,
alinsunod sa naaangkop na batas.
7.6.4. Mga Aklatan
Ang Pampublikong Aklatan ng Lunsod ng San José ang gagamitin sa Lugar ng
Ispesipikong Plano. Ang pinakamalapit na aklatan sa Lugar ng Ispesipikong Plano ay
ang Aklatan ng Sangay ng Baranggay, na makikita humigit-kumulang 0.7 milya mula
sa kanluran ng Lugar ng Ispesipikong Plano sa 4001 Evergreen Village Square.
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7.5. Mga Tuyong Utilidad

G-145

Tinutugunan ng kabanatang ito ang mga aksiyong
kinakailangan upang maipatupad ang Ispesipikong Plano
ng Lunsod ng San José at tagapagpaunlad upang
makamit ang mga hangarin at layuning nakabalangkas sa
Ispesipikong Plano na ito.

PANUKALA SA INISYATIBO NA DIREKTANG ISUSUMITE SA MGA BOTANTE

PAGPAPATUPAD, PANGANGASIWA, AT
PAGPOPONDO
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8.1. Patakaran

8.2. Mga Kasunod na Pag-aproba
G-146

Makikita sa Ispesipikong Plano ang balangkas para sa pagpapaunlad sa Lugar
ng Ispesipikong Plano, na may prosesong namamahala sa mga kasunod na
pag-aproba ng Lunsod para sa pagpapaunlad sa Lugar ng Plano.
Ang mga kasunod na pag-aproba ay maaaring kabilangan ng, ngunit hindi
limitado sa:

8.2.1. Lunsod ng San José


(Mga) Tentative (o Vesting Tentative) na Mapa ng Tract



(Mga) Pinal na Mapa



(Mga) Permiso sa Pag-aalis ng Puno



(Mga) Permiso sa Paggiba



(Mga) Permiso sa Pagpatag



(Mga) Permiso sa Ispesipikong Plano



(Mga) Permiso sa Utilidad sa Loob at Labas ng Lugar



Pag-abandona at/o Pag-aalis sa Karapatang Gumamit at Karapatang
Dumaan (ROW)



Pag-aalis ng Geological na Panganib



Mga Permiso sa Pagtatayo ng Gusali (Mga Permiso sa Tubo, Permiso sa
Kuryente, Mekanikal na Permiso, atbp.)

(Mga) Permiso sa Koneksyon ng Tubig



(Mga) Permiso sa Ruta ng Paghakot



(Mga) Permiso sa Panghihimasok sa Bangketa o Kalye



(Mga) Permiso sa Koneksyon ng Alkantarilya at/o Permiso sa
Lateral ng Alkantarilya



(Mga) Permiso sa Paglalagay ng Karatula



Mga Sertipiko ng Paninirahan

8.2.2. Iba Pang Ahensiya


Permiso ng Pambansang Sistema ng Pag-aalis sa Discharge ng
Pollutant (Ahensiya para sa Pagprotekta ng Kapaligiran (EPA),
ibinibigay ng Lunsod)



(Mga) Permiso ng Batas sa Malinis na Tubig (Pangkat ng Mga
Inhinyero ng Armi ng U.S.)



Permiso sa Kalidad ng Hangin (Distrito ng Pamamahala ng Kalidad ng
Hangin ng Bay Area (BAAQMD))



Permiso sa Pag-abandona ng Balon (Distrito ng Tubig ng Santa Clara
Valley)



(Mga) Permiso sa Plano sa Habitat ng Santa Clara Valley (Ahensiya ng
Tirahan ng Santa Clara Valley)



(Mga) Permiso sa Panghihimasok para sa mga gawain kung saan
napapailalim ang karapatang dumaan sa hurisdiksyon ng Kagawaran ng
Transportasyon ng California (Caltrans) o iba pang awtoridad sa
transportasyon.

Hindi dapat gamitin ng Lunsod ang awtoridad nito sa pagsasaalang-alang ng
anumang aplikasyon para sa mga kasunod na pag-aproba batay sa pagpapasiya
(“Mga Pag-aproba”) upang baguhin ang mga pasiya sa patakaran na ipinapakita
ng Ispesipikong Plano na ito, o upang pigilan o iantala ang pagpapaunlad ng isang
proyekto gaya ng nakalagay sa Ispesipikong Plano na ito. Sa halip, ang Mga Pagaproba ay mga tool upang ipatupad ang mga pinal na pagpapasiya sa
pambatasang patakaran na ipinapakita sa Ispesipikong Plano na ito. Lilimitahan
ang saklaw ng pagsusuri ng mga aplikasyon para sa Mga Pag-aproba sa isang
pagsusuri ng pag-ayon sa Pangkalahatang Plano at sapat na pagtugon sa
Ispesipikong Plano, gaya ng nakasaad sa Seksyon 8.3.2 at 8.3.3, at pagsunod sa
naaangkop na batas. Kung naaayon/sapat na nakakatugon/sumusunod ang isang
aplikasyon sa mga nabanggit, hindi dapat tanggihan ng Lunsod ang aplikasyon
para Pag-aproba sa proyekto sa Mga Tirahan ng Mga Nakatatanda ng Evergreen.
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Sa pamamagitan ng pag-aproba sa Inisyatibo sa Mga Tirahan ng Nakatatanda
ng Evergreen, kasama ang Ispesipikong Plano na ito, may mga pinagtibay ang
mga botante na kumokontrol at pinal na pambatasang patakaran kaugnay ng
pagpapaunlad sa Lugar ng Plano. Ang mga pinapahintulutang paggamit ng ariarian sa Lugar ng Plano, maximum na bilang mga tinitirhang yunit, tindi ng
paggamit, maximum na taas at laki ng mga iminumungkahing gusali, alituntunin
sa disenyo, tadhana para sa pagpapareserba o paglalaan ng lupa para sa mga
pampublikong layunin, kundisyon, tadhana, ipinagbabawal at mga iniaatas para
sa mga kasunod na aksiyon batay sa pagpapasiya, tadhana para sa mga
pampubliko at pribadong pagpapabuti at pagpopondo ng mga pampubliko at
pribadong pagpapabuti, at iba pang tadhana at kundisyon ng pagpapaunlad na
naaangkop sa Lugar ng Plano ay gaya ng nakasaad sa Ispesipikong Plano na
ito.
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8.3. Pangangasiwa
Inihanda ang Ispesipikong Plano alinsunod sa batas ng estado, na
nagtatakda sa pangunahing nilalaman ng mga ispesipikong plano. Ang
pangunahing tagapangasiwa ng Ispesipikong Plano ay ang Direktor ng
Lunsod sa Pagpaplano, Pagtatayo ng Gusali, at Pagpapatupad ng Kodigo
(Direktor). Gaya ng paggamit dito, isasama ng Direktor ang kanyang
awtorisadong hinirang.

G-147

Susuriin ng Direktor ang lahat ng Pag-aproba sa Lugar ng Ispesipikong Plano
para sa sapat na pagtugon sa Ispesipikong Plano gaya ng nakasaad sa
Seksyon 8.3.1, 8.3.2, at 8.3.3 sa ibaba. Kailangan ng pagpapaunlad sa Lugar
ng Ispesipikong Plano ng pag-aproba ng subdibisyon gaya ng nakabalangkas
sa Seksyon 8.4 at isang Permiso ng Partikular na Plano sa Mga Tirahan ng
Nakatatanda ng Evergreen (Permiso sa ESP) gaya ng nakasaad sa
Seksyon 8.5 sa ibaba. Dapat iproseso ang mga susog sa Ispesipikong Plano
alinsunod sa Seksyon 8.6 sa ibaba, at dapat ipatupad ang Ispesipikong Plano
gaya ng nakasaad sa Seksyon 8.7 sa ibaba.
Tumutukoy ang lahat ng pagbanggit sa Kodigong Munisipal sa Ispesipikong
Plano na ito sa Kodigong Munisipal ng San José na maaaring panapanahong susugin, maliban na lang kung iba ang partikular na nakasaad sa
Ispesipikong Plano. Tumutukoy ang lahat ng pagbanggit sa Kodigo ng
Pagsosona sa Ispesipikong Plano na ito sa kabanata ng Pagsosona sa
Kodigong Munisipal.

8.3.1. Pagpapakahulugan
Responsibilidad ng Direktor na ipakahulugan ang mga tadhana ng
Ispesipikong Plano. Kung magkakaroon ng isyu o sitwasyon na hindi ganap
na nakasaad sa Ispesipikong Plano o hindi nito sinasaklaw, gagabayan ang
Direktor ng layunin at layon ng Inisyatibo at mga tadhana sa
pagpapakahulugan sa Kodigo ng Pagsosona ng Lunsod.
Kung may malabo sa naaangkop na klasipikasyon ng isang partikular na
paggamit ng lupa, may awtoridad ang Direktor na ipakahulugan kung katulad
ba ng naturang paggamit ang isa o higit pa sa mga paggamit na
pinapahintulutan ng Ispesipikong Plano. Kung sasabihin ng Direktor na
katulad ng mga iyon ang paggamit, papahintulutan ang paggamit.
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Kung hindi nakasaad ang paggamit sa Ispesipikong Plano at walang katulad na
paggamit na pinapahintulutan ng Ispesipikong Plano, may awtoridad ang Direktor
na ipakahulugan kung naaayon ba ang paggamit sa layunin at layon ng
Ispesipikong Plano. Kung naaayon ito sa layunin at layon ng Ispesipikong Plano,
maaaring pahintulutan ng Direktor, o maaari niyang pahintulutan nang may
kundisyon, ang nasabing paggamit.

8.3.2. Pagsusuri sa Sapat na Pagtugon
Bago ibigay ang Pag-aproba, dapat suriin ng Direktor ang mga aplikasyon para sa
Pag-aproba at tingnan kung naaayon ba ang mga ito sa Pangkalahatang Plano,
sapat na nakakatugon sa Ispesipikong Plano, at sumusunod sa naaangkop na
batas. Dapat ibigay ang mga pag-aproba kung mapagpapasiyahan ng Direktor na
ang Pag-aproba ay naaayon sa Pangkalahatang Plano, sapat na nakakatugon sa
Ispesipikong Plano, at sumusunod sa naaangkop na batas. Bukod pa rito,
lilimitahan ang mga kundisyong ipinapataw sa Mga Pag-aproba sa mga
kinakailangan upang maging naaayon sa Pangkalahatang Plano, makatugon sa
Ispesipikong Plano na ito, at masunod ang naaangkop na batas.

8.3.3. Mga Pamantayan sa Sapat na Pagsunod
“Sapat na nakakatugon” ang isang Pag-aproba sa Ispesipikong Plano kung sapat
itong nakakatugon sa lahat ng iniaatas sa Kabanata 2: Mga Pamantayan sa
Pagsosona at Pagpapaunlad, at hindi ito salungat sa gabay sa Kabanata 5: Mga
Alituntunin sa Disenyo ng Arkitektura, Kabanata 6: Mga Alituntunin sa
Pagpapaganda ng Lupa, at Kabanata 7: Imprastraktura at Mga Pampublikong
Serbisyo.
Mga Bahagyang Paglihis
Maaaring aprubahan ng Direktor, nang hindi nililimitahan ang kasaklawan ng
nauuna, kapag hiniling ng isang aplikanteng humihingi ng Pag-aproba sa
pamamagitan ng pagsulat, ang mga bahagyang paglihis sa Ispesipikong Plano.
Ang mga bahagyang paglihis ay tumutukoy sa mga bagay-bagay na hindi materyal
na nakakaapekto sa mga layunin ng Ispesipikong Plano, at hindi nangangailangan
ng susog sa Ispesipikong Plano. Kasama sa mga halimbawa ng mga bahagyang
paglihis ang:




Pagbibigay ng katumbas o mas mahuhusay na EDF o tampok sa proyekto;
Mga paglihis na kinakailangan upang matugunan ang mga naaangkop na
regulasyon sa kalusugan at kaligtasan.
Mga paglihis na kinakailangan upang matugunan ang mga hindi inaasahang
kundisyon ng lugar.

PANUKALA SA INISYATIBO NA DIREKTANG ISUSUMITE SA MGA BOTANTE

Bukod pa rito, lilimitahan ang mga kundisyong ipinapataw sa Mga Pagaproba sa mga kinakailangan upang maging naaayon sa Pangkalahatang
Plano, sapat na makatugon sa Ispesipikong Plano na ito, at masunod ang
naaangkop na batas.
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8.4. Subdibisyon
Kailangan ang subdibisyon ng Lugar ng Plano sa pagpapatupad sa
Ispesipikong Plano, kung saan kailangang magsumite at mag-aproba ng (mga)
tentative (o vesting tentative) na mapa ng tract. Gagawin ang subdibisyon sa
pamamagitan ng pagrerekord ng mga pinal na mapa na maraming yugto upang
mapadali ang ganap na pagpapatupad at pagpapaunlad sa Lugar ng Plano.
Dapat ibigay ng mga plano sa yugto ang lahat ng imprastraktura at kalsada sa
labas ng lugar na kinakailangan upang masuportahan ang bawat yugtong sapat
na nakakatugon sa Ispesipikong Plano.

G-148

Pinapayagan ng batas ng estado at mga iniaatas ng Kodigong Munisipal ng
Lunsod kaugnay ng paglalaan ng parkland at mga epekto ng parke ang Lunsod
na atasan ang mga proyekto para sa tirahan na maglaan ng lupang gagamitin
para sa pampublikong parke, magbayad ng mga fee, o pareho, sa ilalim ng mga
naaangkop na kredit. Pinapayagan ding ng Kodigong Munisipal ng Lunsod ang
isang proyekto na tugunan ang mga iniaatas nito sa pamamagitan ng pagpasok
sa kasunduan sa parkland para sa konstruksiyon ng mga pasilidad ng parke,
pasilidad ng panlibangan, o pareho. Dahil sa dami ng parke sa Lugar ng Plano,
inaasahang magbabayad ang proyekto ng mga fee sa parkland alinsunod sa
Kodigong Munisipal ng Lunsod, sa halip na magbigay ng pampublikong
parkland, hanggang sa sukdulang pinapayagan ng batas ng estado. Kung nagaatas ang Lunsod ng paglalaan ng parkland, susunod ang proyekto sa mga
tadhana sa paglalaan ng parklang Kodigong Munisipal ng Lunsod. Ang
lokasyon ng lupang ilalaan bilang pampublikong parke, kung mayroon, ay dapat
nasa kanlurang bahagi ng Lugar ng Plano, na pinakamadaling naa-access ng
publiko.

8.5. Mga Pamamaraan ng Permiso sa ESP
8.5.1. Nakatakdang Permiso sa ESP
Kinakailangan ng pagpapaunlad sa Lugar ng Plano ng Permiso sa Ispesipikong
Plano, na tinatawag na Permiso sa Ispesipikong Plano para sa Mga Tahanan
ng Nakatatanda ng Evergreen (“Permiso sa ESP”). Gaya ng pinapahintulutan sa
Kodigo ng Pagsosonae, ang Permiso sa ESP ang eksklusibong permiso sa
pagpapaunlad at paggamit na kinakilangan para sa pagpapaunlad sa Lugar ng
Ispesipikong Plano.

8.5.2. Pagiging Nalalapat
Ang mga tadhana ng permiso sa ESP sa Seksyong 8.5 na ito ng Ispesipikong
Plano ay nalalapat at namamahala sa pagbibigay ng Mga Permiso sa ESP para sa
pagpapaunlad sa Lugar ng Plano. Tinutugunan ng Permiso sa ESP ang mga
aspeto ng hitsura at paggana ng pagpapaunlad, at maaari din itong maging isang
permiso sa paggamit.

8.5.3. Kinakailangang Permiso sa ESP
Walang gusali o istruktura ang dapat gawin, itayo, palakihin, ilagay, ikabit, o ilipat
sa anumang lugar, o walang pagbabago ang dapat gawin sa panlabas na hitsura
ng anumang istruktura sa Lugar ng Plano, at walang permiso sa pagtatayo ng
gusali o permiso sa pagkakabit ang dapat ibigay para sa ganoong gawain, maliban
na lang kung alinsunod at naaayon ito sa isang Permiso sa ESP.
Maaaring magbigay ng Permiso sa ESP para sa lahat o anumang bahagi ng ariarian sa Lugar ng Plano. Kinakailangan ng may bisang Permiso sa ESP, na
ibinibigay sa ilalim ng bahaging ito, bago magbigay ng anumang permiso sa
pagtatayo ng gusali o permiso sa pagkakabit para sa mga sumusunod na
aktibidad:


Paggawa, pagpapalit, pagbabago, o pagsasaayos ng impervious na surface
sa anumang bahagi ng lugar na hindi lang ginagamit para sa mga tirahang
naka-attach o naka-detach na pang-iisang pamilya lang.



Paggawa, pagtatayo, pagpapalaki, paglalagay, o pagkakabit ng isang gusali
o istruktura.



Pagbabago sa panlabas na hitsura ng isang gusali o istruktura.



Permanenteng paggamit ng isang lote upang gawing imbakan.



Paglalagay ng sementadong kalsada sa anumang bahagi ng lote.



Paglalagay ng mga utilidad sa ilalim ng lupa.

Maaaring magbigay ng Permiso sa ESP o susog sa isang Permiso sa ESP para sa:


Paggamit ng mga bagong tinitirhang yunit, na hindi pa natitirhan, gaya ng
mga modelong bahay o opisina para sa pagbebenta na nauugnay sa
pagbebenta ng mga tinitirhang yunit sa Lugar ng Plano.
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Isang halimbawa lang ang listahang ito, at hindi ito ginawa upang magbigay ng
limitasyon, hindi nito dapat pigilan ang Direktor na pagpasiyahan kung mga
bahagyang paglihis ba ang iba pang paglihis na hinihingan ng aplikante ng Pagaproba, na hindi materyal na nakakaapekto sa mga layunin ng Ispesipikong
Plano.
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Paggamit ng mga istruktura, gaya ng mga modelong bahay, gaya ng mga
opisina sa pagbebenta na nauugnay sa pagbebenta ng mga tinitirhang
yunit sa Lugar ng Plano.



Paggamit ng lupa sa Lugar ng Plano upang gawing paradahan na wala
sa kalye o para sa iba pang paggamit na nauugnay sa opisina para sa
pagbebenta o pagpapatakbo ng modelong bahay. Dapat limitahan ang
naturang paggamit sa panahong itatagal ng opisina para sa pagbebenta
o pagpapatakbo ng modelong bahay.



Nakakatugon o nakakahigit sa lahat ng naaangkop na iniaatas
sa kodigo para sa sunog o kodigo para sa pagtatayo ng gusali.


Pagkakabit ng solar na photovoltaic na sistema sa surface ng isang kasalukuyang
gusali o istruktura na may permiso sa pagtatayo ng gusali na nakakatugon sa
Kabanata 2 ng Ispesipikong Plano na ito.



Mga bahay na naka-attach o naka-detach na pang-iisang pamilya lang, kasama
ang mga pagdaragdag, pagbabago sa panlabas na hitsura, at mga accessory na
istruktura, sa isang parselang may sukat na anim na libong kuwadradong
talampakan o mas kaunti pa, kung ang tirahan, mga pagdaragag, pagbabago, o
mga istruktura ay:

Pagkakabit ng mga palatandaang monumento at palatandaang
nagbibigay ng direksyon.

Nakakatugon sa mga regulasyon sa pagpapaunlad ng ESH-R-1
na tinitirhang subdistrito; at

Sa kabila ng nabanggit sa itaas, hindi kinakailangan ng Permiso sa ESP sa mga
sumusunod na aktibidad:


Pansamantalang paggamit ng anumang bahagi ng Lugar ng Plano para
sa sumusunod:
Pagtatambak ng lupa para sa paggamit sa kasunod na konstruksiyon
bilang bahagi ng pag-aproba sa permiso sa pagpatag.

G-149

Paghahanda sa konstruksiyon, kasama ang mga materyal na
imbakang lote para sa konstruksiyon, pansamantalang paradahan, at
mga trailer para sa konstruksiyon, opisina ng pamamahala sa
konstruksiyon, at mga katulad nito.
Pansamantalang pagsasara ng mga daanan o pag-iiba sa direksyon
ng trapiko upang magkaroon ng mga ligtas na harang sa pagitan ng
mga aktibidad ng publiko at konstruksiyon.


Pagtatayo ng istruktura sa ilalim ng lupa upang mapalitan lang ang isang
dati nang tangke o mga tangke sa ilalim ng lupa ng (mga) panibagong
tangke, taasan man ang kabuuang kapasidad ng tangke sa lugar o hindi.



Pagkakabit ng mga skylight sa mga kasalukuyang tahanan, kung may
apat o mas kaunti pang tirahan ang parsela.



Pagkakabit ng bagong bubong sa isang dati nang gusali o istruktura na
hindi nakatalaga bilang isang makasaysayang palatandaan, na walang
gagawing pagbabago sa kasalukuyang linya ng bubong, basta't
nakakatugon ang materyal na gagamitin sa pagkakabit ng bubong sa
lahat ng sumusunod na kundisyon:
Kapareho ito ng materyal o isa itong pamalit na materyal na mas
maganda o mas matibay sa dating materyal sa usapin ng kalidad,
hitsura, o mga tampok sa kaligtasan ayon sa direktor ng pagpaplano; at
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Sumusunod ang bagong tirahan, mga pagdaragdag,
pagbabago, o mga accessory na istruktura sa mga iniaatas ng
Kabanata 2: Mga Pamantayan sa Pagsosona at Pagpapaunlad.


Pagkakabit ng mekanikal na kagamitan sa ESH-R-1 na tinitirhang subdistrito.
Dapat makatugon ang setback para sa lahat ng mekanikal na kagamitan sa
Lugar ng Plano sa mga iniaatas sa setback sa Kabanata 2: Mga Pamantayan sa
Pagsosona at Pagpapaunlad.

8.5.4. Pagbibigay ng Permiso sa ESP
Ang Direktor ang unang magpapasiya sa aplikasyon para sa isang Permiso sa ESP. Sa
kabila ng nabanggit, ang Konseho ng Lunsod ang unang lupon na magpapasiya sa
aplikasyon kung nangangailangan ang aplikasyon ng sertipikasyon ng ulat ukol sa epekto
na pangkapaligiran para sa clearance na pangkapaligiran, maliban na lang kung taglay
ng iminumungkahing proyekto ang lahat ng hakbang sa mitigasyon na nakasaad sa ulat
ukol sa epekto na pangkapaligiran para sa proyekto gaya ng kinakailangan upang
mabawasan at hindi na ganoon kalaki ang maging epekto ng proyekto sa kapaligiran.
Maaaring magbigay ang Direktor o ang Konseho ng Lunsod, kung kinakailangan, ng Mga
Permiso sa ESP alisunod sa mga tadhana ng seksyong ito.

8.5.5. Mga Pamamaraan sa Aplikasyon at Pagdinig
Dapat sundin ng mga aplikasyon para sa isang Permiso sa ESP ang mga karaniwang
pamamaraan ng Kodigo ng Pagsosona na naaangkop, sa pangkalahatan, sa mga permiso
sa pagpapaunlad kaugnay ng mga aplikasyon (hindi kasama ang mga pamamaraan sa
pagpapasiya at pag-apela, na tinutugunan sa ibaba), kasama ang pagtanggap ng mga
aplikasyon, sabay-sabay na pagsusuri, pagpapasiya sa pagiging hindi kumpleto (kasama
ang mga apela), pagsusog o pagbawi ng mga aplikasyon, pagsusuring pangkapaligiran,
paunawa ng pampublikong pagdinig, kahilingan para sa abiso, pagtanggap, at pagrekord.

PANUKALA SA INISYATIBO NA DIREKTANG ISUSUMITE SA MGA BOTANTE
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Hindi aayon ang Permiso sa ESP, kapag ibinigay, sa
Pangkalahatang Plano ng Hinaharap ng San José sa 2040;



Hindi sapat na makakasunod ang Permiso sa ESP, kapag ibinigay,
sa mga naaangkop na iniaatas ng Kabanata 2: Mga Pamantayan sa
Pagsosona at Pagpapaunlad;



Survey na nagpapakita sa lokasyon ng ari-arian na kinukunan ng
permiso;



Magiging salungat ang Permiso sa ESP, kapag ibinigay, sa gabay sa
Kabanata 5, 6, at/o 7 ng Ispesipikong Plano; at



Iminumungkahing plano ng pagpapaunlad, na nagpapakita sa lokasyon
at mga uri ng mga paggamit ng lupa; sementadong lugar, gaya ng mga
kalsada, driveway, eskinita, naa-access na lugar, at daanan; at
pangkalahatang pamamaran ng arkitektura at pagpapaganda ng lupa
para sa mga tirahan;



Hindi aayon ang Permiso sa ESP, kapag ibinigay, sa naaangkop na
batas.

Pasiya sa Permiso sa ESP
Pagdating sa Permiso sa ESP, maaaring gawin ng Direktor o Konseho ng Lunsod,
kung naaangkop, ang sumusunod:

G-150



Mga detalyadong disenyo ng mga pribadong aktibo at pasibong bukas
na espasyo;



Schematic na disenyo ng mga sentrong panlibangan;



Tanggihan ang Permiso sa ESP sa oras na mapag-alaman ang isa
sa mga nakasaad sa itaas; o



Pantopograpiyang mapa ng Lugar ng Ispesipikong Plano at mga
kalapit na ari-arian;



Ibigay ang Permiso sa ESP batay sa planong iminumungkahi ng
aplikante, at ipailalim ang naturang permiso o pag-aproba sa mga
kundisyong limitado sa mga kinakailangan upang maging naaayon
sa Pangkalahatang Plano, makatugon sa Ispesipikong Plano na ito,
at masunod ang naaangkop na batas.



Diagram na nagpapakita ng mga nakaplanong cut at/o fill; at



Plano ng pagkakasunod-sunod ng konstruksiyon.

Maaaring humingi ang Direktor ng karagdagang impormasyon na nauugnay
at mahalaga sa pagpapasiya kung sapat bang nakakasunod ang aplikasyon
sa Ispesipikong Plano.

Magpapadala ang Direktor o Konseho ng Lunsod sa aplikante, kung naaangkop, ng
paunawa tungkol sa pasiya sa aplikasyon para sa Permiso sa ESP sa loob ng
tatlong (3) araw ng negosyo pagkatapos ng pampublikong pagdinig sa aplikasyon.

Aksiyon ng Direktor
Kung mapagpapasiyahn ng Direktor na kumpleto ang isang aplikasyon para
sa isang Permiso sa ESP alinsunod sa seksyong ito, susuriin ng Direktor ang
aplikasyon at magtatakda siya ng pampublikong pagdinig para sa aplikasyon.
Mga Napag-alaman Kaugnay ng Permiso sa ESP
Dapat aprubahan ng Direktor, o ng Konseho ng Lunsod, kung kinailangan ng
Ispesipikong Plano na ito na ang Konseho ng Lunsod ang magsagawa sa
paunang pagsusuri, na aprubahan ang Permiso sa ESP maliban na lang
kung mapag-aalaman, batay sa kabuuang rekord, ang alinman sa
sumusunod na impormasyon:

8.5.6. Mga Kundisyon ng Permiso sa ESP
Maliban na lang kung iba ang nakasaad dito, susunod ang Mga Permiso sa ESP sa
mga pamamaraan ng Kodigo ng Pagsosona na naaangkop, sa pangkalahatan, sa
mga permiso sa pagpapaunlad kaugnay ng (1) mga kundisyon ng permiso, kasama
ang hindi paggawa ng mga pampublikong pagpapabuti, paglilinis ng konstruksiyon,
pag-glaze ng bintana, pagmementina at pagpapaganda ng lupa, oras ng
konstruksiyon, pag-recycle sa lugar, pamamahala ng tubig-ulan, at mga susog, at
(2) mga pagsasaayos sa permiso.
Sa kabila ng nabanggit, sasaklawin ng mga sumusunod na tadhana ang mga
kundisyon ng Permiso sa ESP:
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Kung sabay-sabay ang pagsusuri, iraranggo ang Permiso sa ESP nang
kapantay ng Permiso sa Nakaplanong Pagpapaunlad (PD). Kapareho ng mga
iniaatas sa fee ng Permiso sa PD ang mga magiging iniaatas sa fee ng
Permiso sa ESP. Bukod pa rito, ang mga aplikasyon para sa Permiso sa ESP
ay kabibilangan ng mga sumusunod na materyal, maliban na lang kung
babawiin ito ng Direktor batay sa saklaw ng mungkahi:
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Limitasyon sa Mga Kundisyon

Katapusan ng Permiso sa ESP
Awtomatikong matatapos ang Mga Permiso sa ESP apatnapu't walong
buwan pagkalipas ng petsa ng pagbibigay sa Permiso sa ESP, o ng mas
matagal na termino gaya ng nakasaad sa permiso o alinsunod sa iniaatas ng
batas ng estado, kung hindi masisimulan ang iminumungkahing paggamit ng
lugar o ang konstrukisyon ng mga gusali sa nabanggit na panahon,
alinsunod at ayon sa mga tadhana ng Permiso sa ESP, na napapailalim sa
mga tadhana ng Kodigo ng Pagsosona na naaangkop, sa pangkalahatan, sa
mga pagsasaayos sa mga permiso sa pagpapaunlad kaugnay ng mga
pagpapalawig.

Maliban na lang kung iba ang nakasaad dito, susunod ang Mga Permiso sa ESP sa
mga pamamaraan ng Kodigo ng Pagsosona na naaangkop, sa pangkalahatan, sa
mga permiso sa pagpapaunlad kaugnay ng apela, kasama ang pagiging karapatdapat, pagbawi, pagsuspinde sa paunang pasiya, at mga pamamaraan ng Konseho
ng Lunsod. Sa kabila ng nabanggit, sasaklawin ng mga sumusunod na tadhana ang
mga apela sa Permiso sa ESP:
Ang Konseho ng Lunsod ang lupon na magpapasiya sa apela para sa lahat ng
apela sa Permiso sa ESP. Mag-iiskedyul ang Klerk ng Lunsod ng pampublikong
pagdinig sa apela sa unang available na pagdinig ng Konseho ng Lunsod sa loob
ng hindi hihigit sa tatlumpung (30) araw matapos matanggap ang paunawa sa
apela. Ang mga isyu lang na binanggit sa paunawa sa apela ang isasaalang-alang
ng Konseho ng Lunsod, at magbibigay ito ng pasiya sa loob ng hindi hihigit sa
tatlumpung (30) araw pagkatapos ng unang pagdinig sa apela.

8.5.10. Pagpapatupad
G-151

Sa kabila ng nabanggit, kung may mangyayaring hindi kontrolado ng
aplikante anumang oras pagkalipas ng petsa ng pagkakabisa, kasama ang
ligitasyon o isang sakuna, na kinabibilangan ng, ngunit hindi limitado sa
lindol, baha, pagguho ng lupa, at sunog, ibibinbin ang oras na binibilang sa
termino nang kasintagal ng oras na kinakailangan ng aplikante upang
makapagsimulang muli at maituloy ang paghahain ng permiso sa pagtatayo
ng gusali o paggamit sa permiso.

Susunod ang pagpapatupad sa Permiso sa ESP sa mga karaniwang pamamaraan
ng Kodigo ng Pagsosona na naaangkop, sa pangkalahatan, sa mga permiso sa
pagpapaunlad kaugnay ng pagpapatupad, kasama ang kinakailangang pagsunod,
abiso sa hindi pagsunod, utos sa pagbibigay ng higit pang impormasyon, pagdinig
sa isang utos para sa pagbibigay ng higit pang impormasyon, pagbawi,
pagsuspinde, o pagbabago, epekto ng pagbawi, pagbawi ng permiso o pag-aproba
na pribadong sinimulan, at mga hindi aktibong aplikasyon.

8.5.7. Kaugnayan sa Iba Pang Pag-aproba
Maaaring aprobahan at igawad ang mga sumusunod na Pag-aproba bago
ibigay ang isang Permiso sa ESP o kasabay ng pagbibigay ng isang
Permiso sa ESP kung pipiliin ng aplikante ng proyekto:


Mga Tentative o Pinal na Mapa (kasama ang Mga Vesting na Mapa), at



Mga Permiso sa Paggiba, Paghuhukay, Mga Utilidad sa Lugar, at
Rough Grading.

8.5.8. Mga Napag-alaman sa Pagsusog
Maaaring igawad ang mga pagsusog sa isang Permiso sa ESP sa
pagpapasiya ng Direktor o Konseho ng Lunsod, kung naaangkop, maliban
na lang kung may anumang mapag-aalaman na magreresulta sa pagtanggi.
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8.6. Mga Pagsusog sa Ispesipikong Plano
Bago sumapit ang 10 taon pagkalipas ng petsa ng pagkakabisa ng Inisyatibo, ang
mga tadhana ng Ispesipikong Plano na ito ay maaari lang susugan sa
pamamagitan ng boto ng mayoriya ng mga botante ng Lunsod ng San José na
bumoboto sa isang halalang isinasagawa alinsunod sa batas ng estado.
Ang anumang susog sa Ispesipikong Plano na ito na hihilingin sa o pagkalipas ng
10 taon pagkatapos ng petsa ng pagkakabisa ng Inisyatibo ay maaaring ipatupad
nang walang boto ng mayoriya ng mga botante ng Lunsod ng San José, na
napapailalim sa mga pamamaraang iniaatas ng naaangkop na batas.
Ang mga petsang ito ay ibibinbin sa loob ng panahong katumbas ng panahon kung
kailan naihain at nanatiling aktibo ang anumang litigasyon o katulad na aksiyong
humahamon sa pagpapatibay ng Ispesipikong Plano.
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Lilimitahan ang mga kundisyong ipinapataw sa Mga Permiso sa ESP sa mga
kinakailangan upang maging naaayon sa Pangkalahatang Plano, sapat na
makatugon sa Ispesipikong Plano na ito, at masunod ang naaangkop na
batas.

8.5.9. Apela
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8.7. Pagpapatupad sa Ispesipikong Plano

8.8. Kaugnayan sa Mga Kodigo ng Lunsod
8.8.1. Kodigo ng Pagsosona

G-152

Ipapailalim ang pagpapaunlad sa Lugar ng Plano sa Ispesipikong Plano
alinsunod sa Kabanata 8: Pagpapatupad, Pangangasiwa, at Pagpopondo.
Kung may anumang pagbabagu-bago o salungatan sa pagitan ng mga
iniaatas ng Ispesipikong Plano at iniaatas ng Kodigo ng Pagsosona ng
San José o iba pang naaangkop na pambatasang panuntunan, regulasyon,
o opisyal na patakaran ng Lunsod na nagpapatupad sa Kodigo ng
Pagsosona, na umiiral sa kasalukuyan o maaaring susugan (na tinatawag na
“Mga Regulasyon sa Pagsosona ng Lunsod” sa pangkalahatan), ang mga
tadhana ng Ispesipikong Plano ang mangingibabaw, kokontrol at sasaklaw
sa Lugar ng Ispesipikong Plano. Ang anumang aktibidad na
pinapangasiwaan ng Mga Regulasyon sa Pagsosona ng Lunsod ngunit hindi
natutugunan sa Ispesipikong Plano ay ipapailalim sa Mga Regulasyon sa
Pagsosona ng Lunsod, maliban na lang kung ang mga nabanggit na
Regulasyon sa Pagsosona ng Rehiyon ay hindi naaayon sa patakaran,
hangarin, o mga layunin ng Ispesipikong Plano. Hanggang sa sukdulan kung
saan malalabag ng anumang Regulasyon sa Pagsosona ng Lunsod ang
patakaran, hangarin, o mga layunin ng Ispesipikong Plano, hindi malalapat
ang mga nabanggit na Regulasyon sa Pagsosona ng Lunsod sa Lugar ng
Plano.

8.8.2. Kodigo sa Pagtatayo ng Gusali
Ang pagpapaunlad sa Lugar ng Ispesipikong Plano ay dapat sumunod sa
lahat ng kodigo at pamantayan ng pederal, estado, at lokal sa pagtatayo ng
gusali na ipinapatupad sa panahon ng paghahain sa (mga) naaangkop na
aplikasyon.

8.9. Konstruksiyon ng Plano
8.9.1. Phasing
Maaaring ipatupad ang Ispesipikong Plano nang paunti-unti sa paglipas ng
panahon. Maliban na lang kung inilalarawan sa seksiyong ito, ang lahat o
ang anumang bahagi ng kasalukuyang istruktura ay pinapahintulutang
manatili at patuloy na gamitin habang itinatayo ang pinapayagang
pagpapaunlad sa ilalim ng Ispesipikong Plano.

Makikita ang inaasahang pagkakasunod-sunod ng konstruksiyon ng Lugar ng
Ispesipikong Plano sa Pigura 3-9: Konseptuwal na Plano ng Phasing. Maaaring
magbago ang pagkakasunod-sunod na ito. Ang aplikante ng proyekto ang
magiging responsable para sa konstruksiyon ng imprastraktura, kasama ang mga
pampubliko at pribadong kalsada, sa Lugar ng Ispesipikong Plano. Habang
itinatayo ang bawat yugto ng proyekto na may pampublikong imprastraktura,
ilalaan ang maitatayong pampublikong imprastraktura sa Lunsod ng San José.

8.10. Pagpopondo ng Konstruksiyon at Pagmementina ng Mga
Pagpapabuti
Sa pagpapatupad sa Ispesipikong Plano, kailangan ng (mga) aplikante sa
Ispesipikong Plano, may-ari ng ari-arian , o ng kanyang (mga) itinalaga na tiyaking
mailalagay, maitatayo, at matatapos ang lahat ng imprastraktura, pasilidad, at
pagpapabuti sa loob at labas na site ng iniaatas ng Ispesipikong Plano na ito bago
ang o kasabay ng pangangailangan.
Ang mga pagpapabuti sa Lugar ng Ispesipikong Plano ay maaaring kabilangan ng
mga elemento para sa paggamit ng publiko, at para sa eksklusibong paggamit ng
mga may-ari ng ari-arian at ng kanilang mga bisita. Sa oras na magawa ang mga
pagpapabuti, kailangang imentina ang mga ito nang pangmatagalan, at maaaring
magbago ang partidong responsable para sa pagmementina sa mga
pagpapabuting iyon batay sa kung para ba sa pampublikong paggamit ang mga
ito, o kung pribado ba ang pagmamay-ari sa mga ito sa Lugar ng Ispesipikong
Plano.

8.10.1. Mga Kasalukuyang Distrito ng Pagtatasa
Makikita ang Lugar ng Plano sa isa o higit pa sa mga kasalukuyang distrito ng
pagtatasa na itinayo upang pondohan ang imprastraktura at/o mga serbisyo na
makakatulong sa lugar ng Evergreen. Kakailanganin ng pagpapaunlad sa Lugar ng
Plano na magbayad ng mga kasalukuyang pagtatasa biglang pagsunod sa
naaangkop na batas.
Maaaring magtayo ng mga bagong distrito ng pagtatasa para sa konstruksiyon at/o
pagmementina ng mga pampublikong pagbubuti na magagamita sa Lugar ng
Plano, bilang pagsunod sa naaangkop na batas, ngunit hindi inaasahang gagamit
ng ganitong uri ng pagpopondo sa Lugar ng Plano sa kasalukuyan.
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Ipapatupad ng Lunsod ang mga tadhana ng Ispesipikong Plano na ito sa
paraan kung paano ipinapatupad ng Lunsod ang mga tadhana ng Kodigo
ng Pagsosona.

Kung paunti-unting ipapatupad ang Ispesipikong Plano, ang anumang hindi pa
napapaunlad na lugar para sa mga yugto sa hinaharap ay kabibilangan ng mga
tadhana para sa seguridad at pagmementina ng anumang hindi pa napapaunlad
na lupa, na papaunlarin sa ilalim ng konstruksiyon sa hinaharap.
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Iniaatas ng Lunsod ang pagbabayad ng mga fee para sa epekto ng
pagpapaunlad at ilang partikular na buwis upang mapondohan ang mga
pampublikong pagpapabuti. Iniaatas ng Lunsod ang pagbabayad ng mga fee
sa pagproseso upang mabawi ang gastusin sa pagproseso ng mga
aplikasyon sa pagpapaunlad. Babayaran ng tagapagpaunlad ng Lugar ng
Plano ang mga naaangkop na fee para sa epekto ng pagpapaunlad, buwis, at
mga fee sa pagproseso. Bukod sa mga feed na ito, magkakaroon ng mga fee
sa kapasidad at koneksiyon mula sa tagapagkaloob ng tubig at alkantarilya.

8.10.3. Pribadong Pagpopondo
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Inaasahang popondohan ng tagapagpaunlad ang pagpapaunlad ng lahat ng
pampubliko at pribadong pagpapabuti rito, maging ang mga pagpapaunlad na
kinakailangan upang mapaglingkuran ang Lugar ng Ispesipikong Plano. Ang
pagmementina ng mga tatanggaping pampublikong pagpapabuti ay
popondohan ng naaangkop na pampublikong ahensiya o utilidad. Ang
pagmementina sa mga pribadong panlahatang pagpapabuti sa Lugar ng
Ispesipikong Plano (kasama ang mga pribadong kalsada, sentrong
panlibangan, at mga pasibo at aktibong bukas na espasyo) ay popondohan sa
pamamagitan ng isa o higit pa sa mga kapisanan ng mga may-ari ng tahanan
(HOA) at, kung napaunlad ang pinapaupahang tirahan sa ESH-R-M na
subdistrito ng pagsosona, sa pamamagitan ng pagpopondo mula sa may-ari
ng pinapaupahang ari-arian. Inilalarawan ang Mga Kapisanan ng Mga May-ari
ng Tahanan at ang kanilang tungkulin sa Seksyon 8.11.
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8.10.2. Mga Fee para Epekto ng Pagpapaunlad, Buwis, at Mga Fee sa
Pagproseso
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8.11. Mga Kapisanan ng Mga May-ari ng Tahanan

Kasama sa mga dokumento ng HOA ang mga kasunduan, kundisyon, at
mga ipinagbabawal (“CC&R’s) na tutugon sa pangangasiwa at
pagmementina ng komunidad, kasama ang pagpapatupad ng mga iniaatas
sa trabaho na nililimitahan ng edad, iniaatas sa pegmementina, obligasyon
para sa pribadong ari-arian, at iba pang kasunduan at ipinagbabawal na
karaniwang kasama sa mga pribadong tinitirhang komunidad.
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Mapapabilang din sa mga dokumento ng HOA ang mga badyet para sa
pagpapatakbo at reserbang badyet na iniaatas ng BRE para sa
pagpapatakbo at pagmementina ng mga pagpapabuti sa mga panlahatang
lugar at iba pang obligasyon. Tutukuyin ng mga badyet na ito ang mga
pagtatasang babayaran ng mga residente sa HOA para sa pagpapatakbo at
pagmementina ng proyekto. Suusuriin at aaprubahan ng BRE ang mga
dokumento ng HOA bago ibenta ang unang ibinebentang yunit sa Lugar ng
Plano. Aatasan ng BRE ang isang tagapagpaunlad na tiyaking matatapos
ang lahat ng pribadong pasilidad na itatayo ng tagapagpaunlad ng proyekto
para sa proyekto, sa pamamagitan man ito ng pagtapos sa konstruksiyon
bago ang pagbebemta ng mga tirahan, o pagbibigay ng surety na bono o iba
pang uri ng pinansyal na tulong na inaprubahan ng BRE upang matiyak na
matatapos ito pagkatapos ng pagbebenta ng mga tirahan.

8.12. Kakayahang Ihiwalay
Kung mapag-aalamang walang bisa o labag sa saligang-batas ang anumang
seksyon, subseksyon, pangungusap, sugnay, prase, bahagi, o parte ng
Ispesipikong Plano na ito ayon sa huling pasiya ng isang hukumang may
naaangkop na hurisdiksiyon, hindi makakaapekto ang naturang pasiya sa bisa ng
mga natitirang bahagi ng Ispesipikong Plano na ito. Pagtitibayin o isasabatas pa rin
ang Ispesipikong Plano na ito, at ang bawat seksyon, subseksyon, pangungusap,
sugnay, prase, bahagi, o parte nito kahit na mapag-alamang walang bisa ang isa o
higit pa sa mga seksyon, subseksyon, pangungusap, signay, prase, bahagi, o parte
nito. Kung mapag-aalamang walang bisa ang anumang tadhana ng Ispesipikong
Plano na ito kapag inilapat sa sinumang tao o anumang sitwasyon, hindi
makakaapekto ang nabanggit na kawalan ng bisa sa anumang pagkakalapat ng
Ispesipikong Plano na ito na maaaring bigyang-bisa nang wala ang walang bisang
pagkakalapat

Sa pangkalahatan, kasama sa mga responsibilidad ng (Mga) Kapisanan ng
Mga May-ari ng Tahanan ang:


Pagmamay-ari at pagmementina ng mga pasilidad na karaniwang
panlahat kasama ang mga pader, bakod, at gate ng perimeter,
pagpapaganda ng lupa at bukas na espasyo sa mga panlahatang
lugar, sentrong panlibangan, pribadong kalye at bangketa, pribadong
pasilidad ng sanitary na alkantarilya, pribadong pasilidad ng daluyan
ng tubig-ulan, at iba pang pribado o panlahatang istruktura, pasilidad
at pagpapabuti.



Sa ESH-R-1 na subdistrito, ang pagmementina ng lahat ng pribadong
pagmamay-ari na bakod sa harap at likod na hindi napapalibutan ng
bakod sa lote.
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Isasama ng tagapagpaunlad ng proyekto ang isa o higit pa sa Mga
Kapisanan ng Mga May-ari ng Tahanan (“HOA”) bilang awtorisado at
pinapangasiwaan ng Kawanihan ng Tunay na Ari-arian (“BRE”) ng
California.

Gaya ng nakasaad sa itaas, pinapaupahan at hindi ibinebenta ang mga abotkayang yunit, kaya responsibilidad ng may-ari ng mga yunit na iyon na pondohan
ang pagmementina sa lahat ng naaangkop na panlahatang pasilidad.

Mga Cross-Section ng Kalsada
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PANUKALANG INISYATIBONG DIREKTANG IHAHARAP SA MGA BOTANTE
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Sinadyang blangko ang pahinang ito.
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Ispesipikong Plano para sa Mga Tahanan ng Nakatatanda ng Evergreen – Mga Tampok sa Disenyong Pangkapaligiran

EDF na AIR-1 Kontrol sa Alikabok: Dapat kailanganin ang mga pinakamainam na kasanayan sa pamamahala para sa pagkontrol sa alikabok para sa lahat ng aktibidad
ng konstruksiyon. Sa pamamagitan ng mga panukalang ito, mababawasan ang mga inilalabas na alikabok na pangunahing nangyayari sa mga aktibidad na paggalaw ng
lupa, pagpapatag at demolisyon, ngunit nangyayari din sa paggalaw ng mga sasakyan at kagamitan sa mga hindi sementadong lugar sa loob ng Lugar ng Plano:
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1.

Dapat tubigan dalawang beses bawat araw ang lahat ng nakalantad na lugar (hal., mga paradahan, pansamantalang himpilan, nakatambak na lupa, pinatag na
lugar, at hindi sementadong kalsada).

2.

Dapat ay may takip ang lahat ng trak na panghakot na may dalang lupa, buhangin, o iba pang buhaghag na materyal palabas ng lugar.

3.

Ang lahat ng nakikitang maputik o malupang landas na nasa mga kalapit na pampublikong kalsada ay dapat na alisin gamit ang mga wet power vacuum na
panlinis ng kalsada kahit isang beses sa isang araw. Ipinagbabawal ang paggamit ng dry power sweeping.

4.

Dapat limitahan sa 15 mph ang lahat ng bilis ng takbo ng sasakyan sa mga hindi sementadong kalsada.

5.

Dapat tapusin ang lahat ng kalye, daanan, at bangketa na dapat sementuhan sa lalong madaling panahon. Dapat ilatag ang mga pad ng gusali sa lalong
madaling panahon pagkatapos ng pagpatag maliban na lang kung gumamit ng seeding o mga soil binder.

6.

Dapat bawasan hangga't maaari ang mga oras ng paghinto sa pamamagitan ng pagpatay sa kagamitan kapag hindi ginagamit o paggawa sa pinakamatagal na
oras ng paghinto na 5 minuto. Dapat maglagay ng malinaw na palatandaan para sa mga manggagawa sa konstruksiyon sa lahat ng punto ng pag-access.

7.

Dapat panatilihin ang lahat ng kagamitang pangkonstruksiyon at ayusin nang tama alinsunod sa mga detalye ng tagamanupaktura. Dapat suriin ang lahat ng
kagamitan ng isang sertipikadong mekaniko at dapat tukuyin na tumatakbo ito sa maayos na kundisyon bago gamitin.

8.

Dapat magpaskil ng karatulang makikita ng publiko na may numero ng telepono at taong tatawagan sa Lunsod ng San José tungkol sa mga reklamo sa
alikabok. Ang taong ito ay dapat na tumugon at gumawa ng mga pangwastong aksiyon sa loob ng 48 oras. Nakikita rin dapat ang numero ng telepono ng
Distrito ng Pamamahala sa Kalidad ng Hangin ng Bay Area (“BAAQMD”) upang masiguro ang pagsunod sa mga naaangkop na regulasyon.

EDF na AIR-2 Pagbawas sa Mga Emisyon ng Konstruksiyon: Pagpatag: Habang isinasagawa ang mga aktibidad na pagpatag sa timog ng Fowler Road, tinataglay
dapat ng kagamitang pangkonstruksiyon ang mga sumusunod na tampok sa disenyo:

▪
▪

Dapat limitahan sa 2 minuto ang oras na hindi ginagamit ang kagamitan;
Ang lahat ng off-road na kagamitang pangkonstruksiyon, maliban sa mga trak ng tubig, ay kinakailangang magkaroon ng hindi bababa sa Tier 3 na makina na
may Antas 3 na Napatunayang Istratehiya sa Pagkontrol ng Mga Emisyon ng Diesel (VDECS).

EDF na AIR-3 Pagbawas sa Mga Emisyon ng Konstruksiyon: Pagpatag at Konstruksiyon ng Gusali: Habang isinasagawa ang mga aktibidad na pagpatag sa hilaga
ng Fowler Road at konstruksiyon ng proyekto, tinataglay dapat ng kagamitang pangkonstruksiyon ang mga sumusunod na tampok sa disenyo:

▪

Dapat limitahan sa 2 minuto ang oras na hindi ginagamit ang kagamitan;
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▪

Ang off-road na kagamitang pangkonstruksiyon, maliban sa mga trak ng tubig, ay kinakailangang magkaroon ng hindi bababa sa Tier 2 na mga makina na may Antas 3 na
VDECS.

Mga Biyolohikal na Yaman
EDF na BIO-1 Mga Ibong Namumugad at Mandaragit: Hanggang sa limitasyong praktikal, ang mga punong pinaplanong tanggalin ay dapat tanggalin habang hindi
panahon ng pagpaparami (Setyembre 1 hanggang Enero 31).
EDF na BIO-2 Mga Ibong Namumugad at Mandaragit – Mga Pagsisiyasat Bago ang Konstruksiyon: Kung ang pag-aalis ng puno, pagpapatag, o konstruksiyon ay
pinaplanong gawin sa loob ng panahon ng pagpaparami (ibig sabihin, sa pagitan ng Pebrero 1 at Agosto 31), dapat magsagawa ang isang kwalipikadong biyolohista ng
mga pagsisiyasat bago ang konstruksiyon sa bahagi ng lugar kung saan pinaplano ang mga aktibidad na ito at sa loob ng 250 talampakan ng bahaging iyon ng lugar, kung
mapupuntahan, para sa mga aktibong pugad ng mga ibon at ibong migratory sa loob ng 14 na araw ng pagsisimula ng mga aktibidad na ito. Kung gagawin ang mga
aktibidad na ito batay sa mga yugto, dapat magsagawa ng hiwalay na pagsisiyasat bago ang konstruksiyon para sa bawat yugto. Kung ang mga nasabing aktibidad ay
pinaplanong simulan sa labas ng panahon ng pagpaparami, hindi kinakailangan ng mga pagsisiyasat bago ang konstruksiyon para sa mga ibong namumugad at
mandaragit.
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EDF na BIO-3 Mga Ibong Namumugad at Mandaragit – Pagtatayo ng Mga Buffer: Kung may matukoy na mga namumugad na mandaragit o iba pang ibong migratory
sa loob o sa tabi ng lugar sa panahon ng pagsisiyasat, dapat magtayo ng naaangkop na buffer na pangharang sa konstruksiyon sa paligid ng lahat ng aktibong pugad. Ang
eksaktong dimensiyon ng buffer, na karaniwang hanggang 250 talampakan ang taas, ay dapat tukuyin ng isang kwalipikadong biyolohista sa oras na iyon at maaari itong
mag-iba-iba depende sa mga nasabing salik gaya ng lokasyon, species, topograpiya, linya ng paningin sa lugar ng konstruksiyon, at uri ng aktibidad na gagawin sa palibot
ng pugad. Dapat isara sa pamamagitan ng pansamantalang bakod ang lugar ng buffer, at hindi dapat pumasok sa isinarang lugar ang kagamitang pangkonstruksiyon at
mga tauhan. Dapat manatili ang mga buffer sa kabuuan ng panahon ng pagpaparami o hanggang sa kumpirmahin ng isang kwalipikadong biyolohista na nakakalipad na
ang lahat ng sisiw at kayang kumilos nang hiwalay mula sa kanilang mga magulang.
EDF na BIO-4 Western Burrowing Owl - Pagsubaybay: Dapat magsagawa ng pagsubaybay bago ang konstruksiyon, bilang pagsunod sa mga naaangkop na
kinakailangan ng Kodigong Munisipal ng San José upang matukoy kung ginagamit ng mga naghuhukay na kuwago ang lugar bilang pangunahin nilang tirahan habang
hinihintay na matapos ang taglamig o kung nagpaparami sila sa lugar.
EDF na BIO-5 Mga Pagsisiyasat para sa American Badger: Dapat magsagawa ng mga pagsisiyasat bago ang konstruksiyon upang matukoy kung mayroon o walang mga
badger sa lugar kung saan iminungkahi ang mga aktibidad ng pagtatayo. Maaaring gawin ang mga pagsisiyasat na ito kasabay ng mga pagsisiyasat bago ang konstruksiyon na
isinasagawa para sa mga naghuhukay na kuwago, kung kinakailangan, upang makasunod sa mga naaangkop na kinakailangan ng Kodigong Munisipal ng San José. Kung may
matukoy na aktibong lungga ng badger sa panahon ng pagsisiyasat bago ang konstruksiyon na nasa loob o katabing-katabi ng lugar ng konstruksiyon, magtatayo ng buffer na
pangharang sa konstruksiyon na hanggang 300 talampakan ayon sa tinukoy ng kwalipikadong biyolohista sa palibot ng lungga. Dahil batid na ang mga badger ay gumagamit ng
maraming lugga sa isang lugar ng lungga ng pagpaparami, kung mayroong mga badger, dapat ay mayroong biyolohikal na tagasubaybay sa lugar habang isinasagawa ang mga
aktibidad ng konstruksiyon para sa naaangkop na yugto upang masiguro na sapat ang buffer upang maiwasan ang direktang epekto sa mga indibidwal o ang pag-iwan sa pugad.
Kakailanganin ng tagasubaybay sa lugar hanggang sa matukoy ng kwalipikadong biyolohista na ang mga supling ay nasa edad na kaya nang mag-isa at hindi makakapinsala ang
mga aktibidad ng konstruksiyon sa mga indibidwal na badger. Kapag natukoy na ng kwalipikadong biyolohista na umalis na sa lugar ang mga badger, maaaring sirain o hukayin
ang mga lungga, at maaaring ipagpatuloy ang pagkalkal ng lupa. Kung magsasagawa ng mga aktibidad ng pagpapaunlad batay sa mga yugto, dapat magsagawa ng mga
pagsisiyasat bago ang konstruksiyon para sa bawat yugto at saklawin ang lugar na papaunlarin sa yugtong iyon.
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EDF na BIO-7 Paglalarawan sa Latian: Dapat kumpletuhin at patunayan ng Pangkat ng Mga Inhinyero ng Army ng U.S. ang isang pormal na paglalarawan sa latian ng
mga latian ayon sa itinakda ng batas pederal at pagsusuri sa katubigan ng U.S. upang matukoy ang hangganan ng mga hurisdiksiyonal na katubigan sa loob ng Lugar ng
Plano.
EDF na BIO-8 Pag-iwas sa Mga Hurisdiksiyonal na Katubigan: Kung tinukoy ng Pangkat ng Mga Inhinyero ng Army ng U.S. ang Mga Katubigan ng Estados Unidos,
dapat iposisyon ang proyekto na maiiwasan ang pagkakaroon ng mga epekto sa Mga Katubigan ng Estados Unidos hanggang sa limitasyong praktikal. Kung hindi
maiiwasan ang Mga Katubigan ng Estados Unidos, dapat sumunod ang aplikanteng proyekto sa mga kinakailangan sa mitigasyon na maaaring itakda ng Pangkat ng Mga
Inhinyero ng Army ng U.S.
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EDF na BIO-9 Paggawa ng Latian: Sa sitwasyong ang proyekto ay may maaapektuhang mga latian o iba pang katubigan na nasa ilalim ng hurisdiksiyon ng Lupon sa
Pagkontrol ng Kalidad ng Tubig sa Rehiyon (RWQCB), bilang karagdagan sa pagbabayad ng anumang naaangkop na bayad sa latian, sa pinakamaliit, dapat magtalaga
ang aplikanteng proyekto ng isang lokasyon sa loob ng mga iminungkahing lugar bilang bukas na espasyo at dapat magbigay ng mga kapalit na latian na may pinakamaliit
na ratio ng paggawa batay sa nawala na 1:1 batay sa lugar na maaapektuhan. Dapat bumuo ng plano ng pagpapanumbalik na may layunin ng paggawa, pagpapanumbalik,
at/o pagpapaganda sa mga tirahang latian kung saan ang mga magagawa at halaga ng tirahan ay mas malaki o katumbas ng mga umiiral nang sona ng epekto. Kasama
dapat sa plano ng pagpapanumbalik ang:



Ang lokasyon ng lahat ng aktibidad ng pagpapaganda at/o pagpapanumbalik;



Ebidensya ng isang naaangkop na badyet para sa tubig upang suportahan ang anumang ginawang tirahan;



Mga detalye ng pagtatanim;



Pagpapanatili sa lugar at mga kinakailangan sa pamamahala;



Mga kinakailangan sa pagsubaybay;



Mga pamamaraan ng nakakaangkop na pmamahala; at



Isang pangmatagalang paraan ng pagpopondo para sa tuluy-tuloy na pamamahala sa lugar.

Hindi dapat bababa sa limang taon ang panahon ng pagsubaybay upang masiguro na nakamit ang mga pamantayan sa tagumpay.



Bilang karagdagan, dapat matugunan ng aplikanteng proyekto ang mga naaangkop na kinakailangang pangkontrol na maaaring itakda ng Lupon sa Pagkontrol ng
Kalidad ng Tubig sa Rehiyon (RWQCB) para sa mga epekto sa mga latian o iba pang katubigan na nasa ilalim ng hurisdiksiyon ng RWQCB.

EDF na BIO-10 Muling Pagtatanim sa Debris Basin: Dapat ay muling taniman ang debris basin ng halu-halong katutubong binhi upang mapigilan ang pagguho ng lupa.
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EDF na BIO-6 Paglalagay ng Bakod sa Konstruksiyon sa Palibot ng Harang sa Ilog: Bago ang anumang aktibidad ng pagpapatag o konstruksiyon na mapapasama sa
loob ng 25 talampakan ng linya ng harang sa ilog ng Fowler Creek, dapat maglagay ng pansamantalang bakod sa konstruksiyon sa kahabaan ng bahagi ng linya ng harang
sa ilog ng Fowler Creek na pinakamalapit kung saan gagawin ang pagpapatag o konstruksiyon.
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Mga Ratio ng Punong Papalitan Batay sa Tinanggal
Diyametro ng Aalising
Puno
≥ 18”

Uri ng Punong Tatanggalin
Nagbubungang
Katutubo
Hindi katutubo
Punongkahoy
5:1
4:1
3:1

Pinakamaliit na Sukat ng
Mga Pamalit na Puno
24” kahon

≥ 12” ngunit < 18”

3:1

2:1

Wala

24” kahon

< 12”
Tandaan:

1:1

1:1

Wala

15 galong lalagyan

Hindi dapat tanggalin ang mga punong mas malaki sa 18” diyametro maliban kung inaprubahan ang isang Permiso sa Pagaalis ng Puno, o katumbas nito, para sa pag-aalis ng mga nasabing puno.
x:x = ratio ng pamalit na puno batay sa nawalang puno

G-181

Sisiguruhin ng mga inirerekomendang panukala ng mitigasyon ng puno na hindi magiging malaki ang epekto ng proyekto sa kagubatan sa lunsod. Dahil dito, dapat
magtanim ng hindi bababa sa 199 na puno upang mitigahin ang pagtatanggal ng 80 puno; sumangguni sa Tinatantiyang Bilang ng Mga Pamalit na Puno sa ibaba. Dapat
tukuyin ang species ng mga pamalit na puno nang kinokonsulta ang Arborista ng Lunsod at ang Direktor ng Kagawaran ng Pagpaplano, Pagtatayo at Pagpapatupad ng
Kodigo.
Tinatantiyang Bilang ng Mga Pamalit na Puno
Diyametro ng
Aalising Puno
≥ 18”

Uri ng Punong Tatanggalin
Nagbubungang
Katutubo
Hindi katutubo
Punongkahoy
40
48
63

Kinakailangang # ng Mga
Pamalit na Puno
151

≥ 12” ngunit < 18”

21

18

Wala

39

< 12”

6

3

Wala

9

Kabuuan
Ang lahat ng pamalit na halaman ay dapat nasa lugar.
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EDF na BIO-11 Permiso at Pagpapalit ng Puno: Iniaatas ng Lunsod ang pagpapalit ng mga tinanggal na puno sa mga sumusunod na ratio:
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EDF na BIO 12 Pagpapanatili ng Puno: Upang mapanatili ang mga puno sa loob ng Lugar ng Plano, dapat maghanda ng plano sa pagpapanatili ng puno para sa proyekto
na sumusunod sa mga naaangkop na kinakailangan ng ordinansa sa puno ng Lunsod at proseso ng Permiso sa Pag-aalis ng Puno.

Mga Yamang Kultural

G-182

EDF na CUL -1 Pagtuklas o Mga Hindi Alam na Mga Yamang Kultural: Bago ang paglalabas ng anumang mga permiso sa pagpapatag, o anumang permisong
nagbibigay ng awtorisasyon sa pagkalkal ng lupa, dapat ipakita ng aplikanteng proyekto, sa ikalulugod ng Direktor ng Pagpaplano, Pagtatayo, at Pagpapatupad ng Kodigo,
na nagpanatili ng isang kwalipikadong arkeolohista (isang arkeolohistang nakakatugon sa Mga Pamantayan sa Kuwalipikasyon ng Propesyonal ng Kalihim ng Panloob sa
sinauna at makasaysayang arkeolohiya, kung naaangkop) upang magbantay habang nagsasagawa ng mga aktibidad ng pagkuskos at paglilinis, paghuhukay, o anumang
malawakang pagpapatag. Kung may mahanap na anumang mga sinauna o makasaysayang artipak, labi ng tao o iba pang palatandaan ng yamang arkeolohikal habang
nagsasagawa ng mga aktibidad ng pagpapatag at konstruksiyon, dapat ipatigil ng arkeolohista ang lahat ng aktibidad ng konstruksiyon sa loob ng 50 talampakan at
abisuhan kaagad ang Lunsod. Dapat suriin ng kuwalipikadong arkeolohista ang mga nahanap sa loob ng 24 na oras mula noong pagtuklas. Kung matukoy na ang yaman
ay isang natatanging yamang arkeolohikal o kultural ng tribo at hindi maaaring iwasan, dapat maghanda ang arkeolohista, nang kumokonsulta sa mga kinatawan ng Lunsod
at Native American, ng isang plano ng pangangasiwa upang makilala, maitala, maiulat, masuri, at makuha ang yaman, ayon sa naaangkop, na sumusunod sa mga
kinakailangan para sa mga nasabing plano sa Batas sa Kalidad ng Kapaligiran ng California. Dapat ipatupad ng aplikanteng proyekto ang plano ng pangangasiwa. Hindi
dapat muling simulan ang konstruksiyon sa loob ng lugar ng paghahanap hanggang sa maipatupad ang plano ng pangangsiwa. Maaaring ipagpatuloy ang pagtatrabaho sa
iba pang bahagi ng Lugar ng Plano sa labas ng sona ng buffer habang isinasagawa ang mga panukala ng pag-iwas para sa mga natatanging yamang arkeolohikal.
EDF na CUL-2 Mga Hindi Alam na Yamang Paleontolohikal: Bago ang paglalabas ng anumang mga permiso sa pagpapatag, o anumang permisong nagbibigay ng
awtorisasyon sa pagkalkal ng lupa, dapat ipakita ng aplikanteng proyekto, sa ikalulugod ng Direktor ng Pagpaplano, Pagtatayo, at Pagpapatupad ng Kodigo, na nagpanatili
ng isang kwalipikadong paleontolohikal na tagasubaybay upang magbantay habang nagsasagawa ng mga aktibidad ng pagkuskos at paglilinis, paghuhukay, o anumang
malawakang pagpapatag. Sakaling may matuklasang mga fossil o depositong may fossil sa panahon ng konstruksiyon, dapat ay pansamantalang ipatigil o ilihis ang mga
paghuhukay na nasa loob ng 50 talampakan mula sa nahanap. Dapat idokumento ng paleontolohista ang natuklasan ayon sa kinakailangan alinsunod sa mga
pangkalahatang tinatanggap na akademikong pamantayan, suriin ang potensyal na yaman, at tasahin ang kahalagahan ng nahanap alinsunod sa mga naaangkop na
alituntunin ng CEQA. Dapat abisuhan ng paleontolohista ang mga naaangkop na ahensya upang matukoy ang mga pamamaraang susundin bago payagang magpatuloy
ang konstruksiyon sa lokasyon ng nahanap. Kung, pagkatapos ng konsultasyon sa paleontolohista at aplikanteng proyekto, natukoy ng kawani ng Lunsod na hindi
magagawa ang pag-iwas, dapat maghanda ang paleontolohista ng isang plano sa paghuhukay at pagsalba para mabawasan ang epekto ng proyekto sa mga kalidad na
siyang batayan ng pagiging mahalaga ng yaman. Dapat iharap ang plano sa Lunsod para sa pagsusuri at pag-apruba at dapat ipatupad ng aplikanteng proyekto ang
inaprubahang plano.
EDF na CUL-3 Mga Labi ng Hindi Kilalang Tao: Bago ang paglalabas ng anumang mga permiso sa pagpapatag, o anumang permisong nagbibigay ng awtorisasyon sa
pagkalkal ng lupa, dapat ipakita ng aplikanteng proyekto, sa ikalulugod ng Direktor ng Pagpaplano, Pagtatayo, at Pagpapatupad ng Kodigo, na may isinamang tala tungkol
sa pagkakatuklas ng mga labi ng tao, bilang pagsunod sa pangkalahatang mailalapat na batas at mga alituntunin ng CEQA, sa anumang mga plano ng pagpapatag. Kung
may natuklasang mga labi ng tao, dapat sundin ang lahat ng pangkalahatang naaangkop na batas at mga alituntunin ng CEQA.
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Kung matukoy ng koroner ng county na Native American ang anumang natuklasang labi, dapat sundin ng aplikanteng proyekto ang lahat ng kinakailangang patakaran,
ordinansa o batas.

Heolohiya, Mga Lupa, at Mga Yamang Mineral
EDF na GEO-1 Sona ng Pagbubukod: Dapat sumunod ang aplikanteng proyekto sa mga naaangkop na regulasyon ng Lunsod tungkol sa clearance sa heolohikang
panganib (hal., paghaharap ng kinakailangang aplikasyon, pagsasagawa ng mga hiniling na heolohikang pagsisiyasat sa antas ng disenyo, at pagsunod sa lahat ng
kundisyon).

G-183

EDF na GEO-2 Heoteknikal na Pagsisiyasat at Ulat sa Antas ng Disenyo: Dapat ay hilingin ng aplikanteng proyekto sa isang rehistradong heoteknikal na inhinyero na
magsagawa ng heoteknikal na pagsisiyasat sa antas ng disenyo at maghanda ng isang ulat na naglalaman ng paglalarawan sa mga heoteknikal na kundisyon sa lugar at
isang pagsusuri sa mga panganib ng lindol na ispesipiko sa lugar na kinabibilangan ng pagsusuri sa mga lugar kung saan naiipon ang kolubyo, ang posiblidad para sa
paggalaw ng lokal na dalisdis, at ang lapad at lalim ng pampuno o debris, kung mayroon man, sa mga lugar na tatayuan ng mga matitirahang istraktura. Dapat ding
maglaman ang ulat ng mga rekomendasyon sa konstruksiyon at disenyo kung saan kinakailangang sumunod ang lahat ng matitirahang istraktura sa lahat ng naaangkop na
kodigo ng estado at lokal na kodigo na nauugnay sa pagiging matatag ng istraktura, kasama na ang pagtukoy sa mga lugar na nangangailangan ng paghukay sa pampuno
kinakailangan para sa mga pundasyon, at solusyon ng inhinyeriya upang mapigilan ang pagguho ng mga dalisdis. Dapat iharap ang ulat sa Lunsod para sa pagsusuri at
pag-apruba at dapat sundin ng aplikanteng proyekto ang lahat ng rekomendasyon sa inaprubahang ulat.
EDF na GEO-3 Paghuhukay at Mga Pagbubutas sa Mga Lugar na Pampuno: Kung kinakailangan ng mga regulasyon ng Lunsod, dapat magsagawa ng mga
karagdagang paggalugad, gaya ng pagsasagawa ng mga karagdagang mababaw na paghuhukay o pagbubutas, upang mas mahusay na matukoy ang lapad at lalim ng
posibleng pampuno o debris sa lugar. Kapag natukoy na ang lapad ng kasalukuyang pampuno, ang anumang hindi nadokumentong pampuno na matatagpuan sa loob ng
mga lugar na papaunlarin sa hinaharap ay dapat hukayin nang mas malalim at muling i-compact basta't naaangkop para sa muling paggamit ang pampunong materyales.
EDF na GEO-4 Mga Sistema ng Pundasyon: Dapat ay magkaroon ng sapat na pampatibay ang slabs-on-grade at susuportahan ng isang layer ng hindi lumalawak na
pampuno; dapat umabot ang mga footing sa ibaba ng sona kung saan nagbabagu-bago ang moisture batay sa panahon. Kung may mga lumalawak na lupa sa ilalim ang
mga istraktura, ang lahat ng sistema ng pundasyon ay hindi maaapektuhan o hindi tatablan ng anumang mga posibleng nakakapinsalang paggalaw ng lupa. Bilang
karagdagan, dapat limitahan ang mga pagbabago sa moisture sa mga surficial na lupa sa pamamagitan ng paggamit ng maayos na labasan ng tubig papalayo sa mga
gusali gayundin ang paglimita sa pagpapatubig sa pagpapaganda ng lupa.

Haydrolohiya at Kalidad ng Tubig
EDF na HWQ-1 Bioretention at Mga Pagpapaganda ng Lupa: Ang mga pagpapaunlad sa loob ng Lugar ng Ispesipikong Plano sa hinaharap ay dapat magpatupad ng
pagdaragdag ng mga lugar para sa bioretention at pagpapaganda ng lupa sa tabi ng mga lakaran at mga pagpapahusay sa tawiran na hindi kayang pasukin ng tubig.
EDF na HWQ-2 Pagpapanatili ng Mga Aparatong Pansala ng Tubig ng Bagyo: Dapat pumasok ang may-ari ng ari-arian o ang Asosasyon ng Mga May-ari ng Bahay
(HOA), kung naaangkop, sa isang kasunduan sa Lunsod ng San José para sa pagpapanatili ng mga aparatong pansala ng tubig ng bagyo na kinakailangang ikabit sa
pagpapaunlad sa loob ng Lugar ng Ispesipikong Plano sa pamamagitan ng Permiso sa Pagpapalabas ng Tubig ng Bagyo ng Lunsod ng San José at ng lahat ng susog o
pagbabago. Dapat tukuyin sa kasunduan na ang ilang partikular na regular na pagpapanatili, kasama na ang paglilinis sa catch basin at pagwawalis sa kalsada,
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ay dapat isagawa ng may-ari ng ari-arian o HOA, kung naaangkop, at dapat nitong tukuyin ang mga kinakailangan sa pag-uulat sa pagpapanatili ng aparato. Dapat ding
tukuyin sa kasunduan ang mga kinakailangan sa regular na pagsisiyasat, permiso at pagbibigay ng mga bayad. Dapat itala ang kasunduan bago ilabas ang anumang mga
permiso sa pag-okupa.

G-184

EDF na HWQ-3 Mga Plano sa Pagkontrol sa Pagguho: Ang mga pansamantala at pinal na plano sa pagkontrol sa pagguho ay dapat ihanda at iharap sa Kagawaran ng
Pampublikong Gawain para sa pagsusuri at pag-apruba. Dapat magharap ng Abiso ng Intensyon (NOI) at Plano ng Pag-iwas sa Polusyon ng Tubig ng Bagyo (SWPPP) na
nakakatugon sa mga naaangkop na panukala sa kalidad ng tubig sa estado at rehiyon sa Lupon sa Pagkontrol ng Kalidad ng Tubig sa Rehiyon ng San Francisco Bay.
Nakasaad dapat sa SWPPP ang mga detalye para sa mga pinakamainam na kasanayan sa pamamahala (mga BMP) na ipapatupad sa panahon ng konstruksiyon ng
proyekto upang makontrol ang pagkasira ng tubig sa ibabaw ng lupa sa pamamagitan ng pagpigil sa pagguho ng lupa o ang pagpapalabas ng mga bagay na pamparumi
mula sa lugar ng konstruksiyon at dapat ilarawan ang mga panukala upang mapigilan o makontrol ang pag-agos ng tubig pagkatapos makumpleto ang konstruksiyon.
Hanggang dalawang linggo ang pinapahintulutan sa pagitan ng paglilinis ng isang lugar at pagpapatatag/pagtatayo sa isang lugar kung pinapayagan ang pagpapatag sa
panahon ng tag-ulan. Dapat isama sa SWPPP ang mga pansamantalang panukala ng pagkontrol sa pagguho na isasagawa sa panahon ng konstruksiyon at bago ang
paglalagay ng pinal na pagpapaganda ng lupa. Maaaring kasama sa mga pansamantalang paraan ng pagkontrol sa pagguho ang, ngunit hindi limitado sa: mga silt fence,
fiber roll (may mga lokasyon at detalye), kumot na pangkontrol sa pagguho, pamantayang detalye ng pagtatanim ng Lunsod ng San José, filter berm, check dam, basin ng
pagpapanatili, atbp. Dapat ding tukuyin sa SWPPP ang mga panukala ng pagkontrol sa pagguho upang maprotektahan ang kalidad ng tubig na umaagos pababa sa mga
buwan ng taglamig. Dapat sumunod ang aplikanteng proyekto sa mga inaprubahang plano ng pagkontrol sa pagguho at SWPPP.

Mga Panganib at Mapapanganib na Materyales
EDF na HAZ-1 Plano sa Pamamahala ng Lupa: Bago maglabas ng permiso sa pagpapatag, dapat maghanda ang aplikanteng proyekto ng isang Plano sa Pamamahala
ng Lupa para sa lahat ng aktibidad ng pagpapaunlad para sa pagpapaunlad sa hinaharap upang masiguro na makakakuha ng sampol at wastong
mapapangasiwaan/maitatapon ang mga nahukay na lupa, at masasala/masusuri ang mga inangkat na pampunong materyales bago gamitin ang mga ito sa ari-arian.
EDF na HAZ-2 Pagsasaayos o Demolisyon ng Mga Kasalukuyang Istraktura: Bago magsagawa ng mga aktibidad ng pagsasaayos o demolisyon na maaaring
makagambala sa mga potensyal na asbestos, o pininturahang surface, dapat sumunod ang aplikanteng proyekto sa mga pinakamainam na kasanayan sa pamamahala
para sa pamamahala at pagbabawas ng mga materyales na naglalaman ng asbestos, at sa lahat ng naaangkop na kinakailangan tungkol sa tamang pangangasiwa at
pagtatapon ng pinturang may lead.
EDF na HAZ-3 Pag-abanduna sa Pang-agrikulturang Balon: Bago paunlarin ang bawat yugto, dapat abandunahin at isara ng aplikanteng proyekto ang mga pangagrikulturang balon na nasa lugar sa bahaging sinasaklaw ng yugtong iyon alinsunod sa mga naaangkop na kinakailangan ng nagkokontrol na ahensya.
EDF na HAZ-4 Pagtatapon ng Dram at Transformer: Bago paunlarin ang bawat yugto, dapat ay itapon nang tama ng aplikanteng proyekto ang mga drum at transformer
na matatagpuan sa loob ng lugar ng yugtong iyon alinsunod sa mga naaangkop na kinakailangan ng nagkokontrol na ahensya.
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EDF na NOI-1 HVAC at Kagamitan sa Pul ng Sentrong Panlibangan: Bago maglabas ng mga permiso sa pagtatayo para sa mga sentrong panlibangan, dapat
magpahanda ang aplikanteng proyekto sa isang kwalipikadong kasangguni sa ingay ng isang pag-aaral tungkol sa ingay na dinisenyo ang mga yunit ng HVAC at kagamitan
sa pul ng Mga Pangunahin at Sekundaryang Sentrong Panlibangan upang ang ingay mula sa kagamitang ito ay hindi lalampas ng 55 dBA Ldn sa linya ng ari-arian ng isang
bahay. Dapat tukuyin sa ulat ang mga panukala, gaya ng mga acoustical barrier, enclosure, pangharang, o ang mga paghihigpit sa pagpapatakbo na dapat isagawa, kung
kinakailangan, upang matugunan ang pamantayan sa ingay. Dapat iharap ang pag-aaral sa Dibisyon ng Pagpaplano ng Lunsod para sa pagsusuri at pag-apruba at dapat
ipatupad ng aplikanteng proyekto ang mga panukala sa pagbabawas ng ingay sa inaprubahang pag-aaral.
EDF na NOI-2: Paghahanda sa Lugar, Pagpapatag, Konstruksiyon ng Gusali at Pagsesemento: Sa panahon ng paghahanda ng lugar, pagpapatag, konstruksiyon ng
gusali at pagsesemento, dapat gawin ng aplikanteng proyekto ang mga sumusunod:



G-185









Kapag magpapatakbo sa loob ng 500 talampakan mula sa isang kasalukuyang lugar ng tirahan, limitahan ang mga oras ng konstruksiyon tuwing weekday sa
pagitan ng 7 a.m. at 4 p.m., at walang oras ng konstruksiyon tuwing weekend.
Iatas na lagyan ang lahat ng kagamitang pangkonstruksiyon ng mga pamatay-tunog na sakto ang sukat at, at kung kinakailangan upang matugunan ang mga
naaangkop na pamantayan sa ingay, mga pamatay-tunog sa paggamit ng makina.
Iatas na siguraduhing nasa magandang kundisyon ang lahat ng kagamitang pangkonstruksiyon.
Gumamit ng mga mas tahimik na modelo ng kagamitang pangkonstruksiyon, kung mayroon, at hangga't maaari ay gumamit ng mga pneumatic na kasangkapan sa
halip na mga kasangkapang pinagagana ng diesel o gas.
Ilagay ang madaling ilipat na nakapirming kagamitan nang malayo sa mga kasalukuyang pangresidensyal na lugar hangga't maaari, at kung kinakailangan upang
matugunan ang mga naaangkop na pamantayan sa ingay, maglagay ng mga pansamantalang bakod sa paligid ng nakapirming kagamitan.
Sa pagsisimula ng programa ng konstruksiyon, magtalaga ng opisyal ng pagkabulahaw mula sa ingay na tutugon at magsisiyasat ng mga reklamo sa ingay.
Magpatupad ng hotline para sa pagrereklamo ng ingay at ipaskil ang numero ng telepono ng hotline sa mga nakikitang palatandaan sa malapit at online. Iatas na
siguraduhing may opisyal ng pagkabulahaw mula sa ingay o nakatalagang tao sa lahat ng oras upang sagutin ang mga tawag sa hotline at siguruhin na
naisasagawa ang follow-up at/o pangwastong aksiyon, kung kinakailangan.
Tiyaking walang gagawing mga aktibidad ng konstruksiyon sa loob ng humigit-kumulang 500 talampakan ng anumang kasalukuyang paggamit para sa tirahan sa
loob ng tuluy-tuloy na panahon na mas mahaba sa isang (1) taon.
Kapag magpapatuloy ang mga aktibidad ng konstruksiyon nang higit sa isang (1) taon, maghanda at magpatupad ng 24 na oras na programa ng pagsubaybay sa
ingay ng konstruksiyon para sa natitirang oras ng konstruksiyon sa loob ng 500 talampakan mula sa mga paggamit para sa tirahan na iyon. Ang bilang ng mga
tagasubaybay at ang lokasyon ng mga ito ay nakadepende sa lawak ng lugar ng konstruksiyon at sa katangian ng mga naapektuhang paggamit ng tirahan. Gamit
ang programa sa pagsubaybay sa ingay, patuloy na masusubaybayan ang mga antas ng ingay sa konstruksiyon at maaalertuhan ang (mga) nakatalagang tao kapag
lumampas ang mga antas ng ingay sa mga pinahihintulutang limitasyon (60 dBA at 5 dBA na mas mataas sa mga antas sa background). Kung mapag-alamang
lumampas ang mga antas ng ingay sa mga naaangkop na limitasyon sa ingay sa konstruksiyon, dapat magsagawa ng pangwastong aksiyon, gaya ng pagpapahinto
o pagpapalipat ng mga ispesipikong aktibidad ng konstruksiyon, pag-aayos sa sira o pumapalyang kagamitan, paglalagay ng mga naililipat na harang, at iba pa.
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Ingay

MGA TAMPOK NG DISENYONG PANGKAPALIGIRAN | B

Transportasyon at Daloy
EDF na TRA-1 Expressway ng Kapitolyo / Aborn Road: Bago maglabas ng mga pinal na permiso sa pag-okupa para sa unang yugto, at napapailalim sa pag-apruba ng
ahensyang may hurisdiksiyon sa interseksiyon, dapat ipatupad ng aplikanteng proyekto ang isa sa mga sumusunod na opsyon. Papahusayin ang LOS mula LOS F
hanggang E habang ipinapatupad ang pagpapahusay:
(1) Magpapatupad ng paggamit ng dynamic na daan para sa pakanang paggalaw na papunta sa hilaga (ibig sabihin, pagbibigay ng pangalawang pakanang paggalaw na
papunta sa hilagat sa oras na pinakaabala sa hapon). Sa oras na pinakaabala sa umaga, ang dynamic na daan ay magiging isang pangkaraniwang landas ng HOV sa
direksiyong kinakailangan sa pagbiyahe ng HOV. Kasama rin sa opsyong ito ang pagpapaganda sa mga pasilidad ng paglalakad at pagbibisikleta pahilagang daan sa
pamamagitan ng pagbibigay ng Class 1 na pasilidad ng landas kung saan parehong makakadaan ang mga nagbibisikleta at naglalakad, at mas maikling lakaran, o
(2) Maglalagay ng push button para sa naglalakad sa pahilagang pakanang slip lane, at itatala ang pahilagang pakanang galaw bilang bakante. Ang pahilagang pakanang
daan ay may sariling daan para sa pagtanggap, na sapat ang haba upang magkasya ang libreng daloy ng mga kundisyong pagsasama sa Aborn Road.
EDF na TRA-2 San Felipe Road / Paseo de Arboles: Bago maglabas ng mga pinal na permiso sa pag-okupa para sa unang yugto, at napapailalim sa pag-apruba ng
ahensyang may hurisdiksiyon sa interseksiyon, dapat baguhin ng aplikanteng proyekto ang pakanlurang pakaliwang daan sa Paseo de Arboles at gawing nakabahaging
pakaliwa at pakanang daan.

G-186

EDF na TRA-3 White Road / Quimby Road: Bago maglabas ng mga pinal na permiso sa pag-okupa para sa unang yugto, at napapailalim sa pag-apruba ng ahensyang
may hurisdiksiyon sa interseksiyon, dapat gumawa ang aplikanteng proyekto ng isang pangalawang pahilagang pakaliwang daan sa Quimby Road.
EDF na TRA-4 Nieman Boulevard / Yerba Buena Road: Bago maglabas ng mga pinal na permiso sa pag-okupa para sa unang yugto, at napapailalim sa pag-apruba ng
ahensyang may hurisdiksiyon sa interseksiyon, dapat gumawa ang aplikanteng proyekto ng isang pangalawang pahilagang pakaliwang daan sa Yerba Buena Road sa
kanluran ng Nieman Boulevard at ng pangalawang patimog na pakaliwang daan sa Yerba Buena Road sa silangan ng Nieman Boulevard.
EDF na TRA-5 Silver Creek Road / Expressway ng Kapitolyo: Bago maglabas ng mga pinal na permiso sa pag-okupa para sa unang yugto, at napapailalim sa pagapruba ng ahensyang may hurisdiksiyon sa interseksiyon, dapat ibahin ng aplikanteng proyekto ang guhit ng patimog na daan sa Expressway ng Kapitolyo upang
magkaroon ng patimog na pakanang daan sa loob ng 450 talampakan.
EDF na TRA-6 Expressway ng Kapitolyo / Aborn Road: Bago maglabas ng mga pinal na permiso sa pag-okupa para sa unang yugto, at napapailalim sa pag-apruba ng
ahensyang may hurisdiksiyon sa interseksiyon, dapat gumawa ang aplikanteng proyekto ng isang pangalawang pahilagang pakaliwang daan sa Aborn Road.
EDF na TRA-7 Silver Creek Road / Lexann Avenue: Bago maglabas ng mga pinal na permiso sa pag-okupa para sa unang yugto, at napapailalim sa pag-apruba ng
ahensyang may hurisdiksiyon sa interseksiyon, dapat ibahin ng aplikanteng proyekto ang guhit ng pasilangang daan sa Lexann Avenue upang makapaglagay ng
nakatalagang pasilangang pakanang daan.
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Ispesipikong Plano para sa Mga Tahanan ng Nakatatanda ng Evergreen – Mga Tampok sa Disenyong Pangkapaligiran

PANUKALA SA INISYATIBO NA DIREKTANG IHAHARAP SA MGA BOTANTE

EKSIBIT H
SA INISYATIBO

TSART NG PAGKAKAAYON SA PANGKALAHATANG PLANO

Ihinanda ang Ispesipikong Plano para sa Mga Tahanan ng Nakatatanda ng Evergreen (Ispesipikong Plano) nang sumusunod sa mga layunin at patakaran ng
Pangkalahatang Plano para sa Hinaharap ng San José sa 2040 (Pangkalahatang Plano) ng Lunsod ng San José, gaya ng sinusog ng Inisyatibo sa Mga
Tahanan ng Nakatatanda ng Evergreen (Inisyatibo). Ang mga ipinasok ng Inisyatibo sa Pangkalahatang Plano ay ipinapakita bilang nakasalungguhit na teksto
at ipinapakita ang mga tinanggal bilang naka-strike out na teksto; ang wikang ipinapakita sa regular o naka-bold na uri ay kumakatawan sa kasalukuyang
teksto ng Pangkalahatang Plano.
Tulad ng nakasaad sa talahanayan sa ibaba, naaayon ang Ispesipikong Plano sa Pangkalahatang Plano, gaya ng sinusog ng Inisyatibo. Kapag binanggit ang
Pangkalahatang Plano sa talahanayan sa ibaba, ang Pangkalahatang Plano ang tinutukoy, gaya ng sinusog. Inihanda ang talahanayan na pagkakaayon na
ito para lang sa pagbibigay ng impormasyon. Kung sakaling sasalungat ang anumang teksto na nasa talahanayan na pagkakaayon sa Pangkalahatang Plano
(gaya ng sinusog ng Inisyatibo), ang masusunod ay ang Ispesipikong Plano, Patakaran sa Pagpapaunlad sa Evergreen-East Hills (gaya ng sinusog ng
Inisyatibo), o ang Kodigong Munisipal (gaya ng sinusog ng Inisyatibo).
May teksto sa column na ‘Pahayag ng Pagiging Naaayon’ sa ibaba, na tumutukoy sa “Mga Tampok sa Disenyong Pangkapaligiran (mga EDF),” na tinukoy sa
Apendise B ng Ispesipikong Plano.
Layunin / Patakaran ng Pangkalahatang Plano
Pangunahing Istratehiya #3 - Nakatuong Pagpapayabong

H-1

Ituon ang bagong pagpapayabong nang ayon sa istratehiya sa mga
lugar sa San José na magbibigay-daan sa pagkamit sa mga layunin
ng Lunsod para sa pagpapayabong ng ekonomiya, hindi pagkaubos
ng pananalapi at pangangasiwang pangkapaligiran, at suportahan
ang pagtatayo ng mga bago at kaaya-ayang kapitbahayan ng
lunsod. Itinutuon ng Plano ang malaking pagyabong, sa partikular
upang madagdagan ang kapasidad sa pagtatrabaho, sa mga lugar
na nakapalibot sa panrehiyong Sentro ng Pagtatrabaho ng Lunsod,
makamit ang hindi pagkaubos ng pananalapi, at upang masulit ang
paggamit ng mga sistema ng pampublikong transportasyon sa loob
ng rehiyon.
Ang Pangunahing Istratehiya ng Pangkalahatang Plano para sa
Hinaharap ay ituon ang bagong kapasidad ng pagyabong sa
partikular na tinukoy na “Mga Lugar ng Pagpapayabong,” bagamat
ang malaking bahagi ng Lunsod ay hindi nakaplano para sa
karagdagang pagpapayabong o pagpapalawak. Sinasalamin ng
pamamaraang ito ang katangiang built-out ng San José, ang
limitadong pagkakaroon ng mga karagdagang lugar na “nasa
pagitan” para sa pagpapaunlad na tugma sa napagtibay na
katangian ng kapitbahayan, at ang pagbibigay-diin sa Mithiin ng
Plano na bawasan ang mga epekto sa kapaligiran habang nililinang
ang paggamit ng pampublikong sasakyan at pagiging malalakaran.

Pahayag ng Pagiging Naaayon
Mga Pangunahing Istratehiya
Naaayon ang Ispesipikong Plano sa istratehiyang ito, ayon sa sinusog ng Inisyatibo.
Sinususugan ng Inisyatibo ang Pangkalahatang Plano para sa Hinaharap ng
San José sa 2040 upang magdagdag ng mga Layunin at Patakarang sumusuporta
sa pagpapaunlad ng pabahay sa nakatatanda sa Lunsod at upang gumawa ng
pagtatakda para sa Paglalatag ng Pabahay sa Nakatatanda na magbabalangkas ng
mga pamantayan para sa aplikasyon ng Paglalatag ng Pabahay sa Nakatatanda.
Inilalapat ng Inisyatibo ang Paglalatag sa Lugar ng Plano. Sinususugan din ng
Inisyatibo ang Patakaran sa Pagpapaunlad sa Evergreen-East Hills (EEHDP) upang
linawin kung paano nalalapat ang EEHDP sa mga proyekto alinsunod sa Paglalatag
ng Pabahay sa Nakatatanda sa lugar ng EEHDP at linawin ang paggamit ng
kasalukuyang kapasidad ng pagpapaunlad sa mga ari-ariang sinasaklaw ng
EEHDP. Sinususugan ng Inisyatibo ang Pangkalahatang Plano upang pahintulutan
ang transpormasyon ng mga lupang para sa pagtatrabaho na hindi masyadong
nagagamit, ayon sa pinapahintulutan alinsunod sa Paglalatag ng Pabahay sa
Nakatatanda.

Naaayon?
Naaayon
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PAGKAKAAYON NG ISPESIPIKONG PLANO PARA MGA TAHANAN NG NAKATATANDA NG
EVERGREEN SA PANGKALAHATANG PLANO PARA SA HINAHARAP NG SAN JOSÉ SA 2040

Sinusuportahan ng Plano ang malaking bahagi ng kapasidad sa
pagpapayabong ng bagong pabahay, na nagbibigay ng kapasidad
na makapagtayo ng humigit-kumulang 50,000 bagong yunit ng
tirahan sa nalalapit na hinaharap, at may kakayahang magtayo
kalaunan ng hanggang 120,000 pang yunit ng tirahan sa kabuuan
sa mga Sakop ng Plano sa hinaharap.
Ayon sa nakasaad sa kabanata ng Pagsasakatuparan, kasama sa
unang Sakop ng Plano ang kapasidad sa pagpapayabong ng
tirahan para sa Downtown, mga lugar ng Ispesipikong Plano,
Hilagang San José at mga bakanteng lupa sa kabuuan ng Lunsod
(humigit-kumulang 40,000 bagong yunit ng tirahan) at nagdaragdag
ito ng mga bagong lugar ng pabahay sa Panlunsod na Village na
makakapagbigay ng karagdagang 9,400 yunit ng tirahan.

Pahayag ng Pagiging Naaayon

Naaayon?

PANUKALANG INISYATIBONG DIREKTANG IHAHARAP SA MGA BOTANTE

H-2

Layunin / Patakaran ng Pangkalahatang Plano
Bagama't ang istratehiya ng Nakatuong Pagpapayabong ay
nagdidirekta at nagsusulong ng pagpapayabong sa mga tinukoy na
Lugar ng Pagpapayabong, mahigpit din nitong nililimitahan ang
pagpapatayo ng bagong tirahan sa pamamagitan ng pagtatayo sa
pagitan ng mga buo nang istruktura ng kapitbahayan sa labas ng
mga Lugar ng Pagpapayabong na ito upang mapanatili at
mapaganda ang kalidad ng matatagal nang kapitbahayan,
mabawasan ang mga epekto sa kapaligiran at pananalapi, at
mapalakas ang Hangganan ng Panlunsod na Pagpapayabong ng
Lunsod. Ang pagtatayo sa pagitan ng mga buo nang istruktura sa
mga nabanggit na kapitbahayan, na kadalasan sa pagkasiksik at
anyo na hindi naaayon sa kasalukuyang parisan ng kapitbahayan,
ay nakakaantala sa pagbuo ng positibong katangian ng
kapitbahayan. Makakatulong ang pagtuon ng bagong
pagpapayabong sa mga Lugar ng Pagpapayabong na
mapangalagaan ang kalidad ng mga kasalukuyang kapitbahayan,
habang nagbibigay-daan din sa pagpapaunlad ng mga bagong
lugar ng Panlunsod na Village na may masikip at siksikang anyo na
kaaya-aya para sa mga inaasahang lumalaking pangkat ng
demograpiko ng Lunsod (tulad ng tumatandang populasyon at mga
kabataang manggagawa na gustong magkaroon ng karanasan sa
lunsod) na mainam lakaran, nagbibigay ng mga oportunidad upang
magsama ng nagtitingi at iba pang mga serbisyo sa anyong
magagamit sa maraming paraan, at sumusuporta sa paggamit ng
pampublikong transportasyon.

H-3

Ipagkakaloob ang kapasidad ng pagpapayabong ng tirahang ito sa
pamamagitan ng transpormasyon ng mga mas lumang lugar ng
komersiyo patungo sa lugar na magagamit sa maraming paraan,
kasama na ang mga lugar na tinukoy dati para sa pagtatayo ng
pabahay sa loob ng Hilagang San José at ang mga bagong lugar
ng komersiyo ay gagamitin para sa maraming paraan sa loob ng
mga lugar ng Panlunsod na Village ng Pangkalahatang Plano para
sa Hinaharap. Ang pagpaplano sa mga naturang lugar para sa
pagpapatayo ng tirahan para sa mas mataas na pagkasiksik, at
hindi para sa mas mas mababang pagkasiksik, ay nagsisilbing
pagkumpirma sa halaga ng mga ito bilang may hangganang
yamang-lupa at nagbibigay-daan sa Lunsod na magbigay ng
kapasidad sa pagpapayabong ng pabahay na naaayon sa mga
galaw ng demograpiko at sa mga layunin ng komunidad ng
Pangkalahatang Plano para sa Hinaharap ng San José sa 2040.
Ang higit pang mga transpormasyon ng lupang para sa
pagtatrabaho o mga labis na pagpapalawak ng Lunsod sa labas ng
mga kasalukuyan nitong hangganan ay magkakaroon ng mga
malubhang negatibong implikasyon sa kapaligiran, pananalapi at
ekonomiya at malinaw na sasalungat sa mga layuning iyon.

Pahayag ng Pagiging Naaayon

Naaayon?

PANUKALANG INISYATIBONG DIREKTANG IHAHARAP SA MGA BOTANTE

Layunin / Patakaran ng Pangkalahatang Plano
Dahil natayuan na ang malaking bahagi ng Lunsod sa loob ng mga
hangganan ng lunsod at hindi sinusuportahan ng Pangkalahatang
Plano ang transpormasyon ng mga lugar na pang-industriya sa
paggamit para sa tirahan (maliban sa ilang partikular na limitadong
sitwasyon upang pahintulutan ang transpormasyon ng mga lupang
para sa pagtatrabaho na hindi masyadong nagagamit para sa
pabahay sa nakatatanda), o ang pagsasalunsod ng Mga
Reserbang Panlunsod ng Mid-Coyote Valley o South Almaden
Valley o mga lupang nasa labas ng Hangganan ng Panlunsod na
Pagpapayabong ng San José, isasagawa ang karamihan sa
bagong pagpapatatayo ng pabahay sa pamamagitan ng muling
pagpapatatayo na mas mataas ang pagkasiksik sa loob ng mga
kasalukuyang panlunsod na lugar. Sa pagpapahintulot sa pabahay
sa nakatatanda sa mga lupang para sa pagtatrabaho na hindi
masyadong nagagamit at paglilipat ng kapasidad sa trabaho mula
sa Lunsod sa mga lugar kung saan may mas matinding
pangangailangan sa nalalapit na hinaharap, mas mabilis na
nakakagawa ng mga trabaho na sumusuporta sa istratehiyang ito.

Bigyang-diin ang pagpapaunlad ng ekonomiya sa Lunsod upang
suportahan ang pagpapayabong sa San José bilang sentro ng
inobasyon at panrehiyong pagtatrabaho. Ang pagpapayabong
sa papel ng San José bilang sentro ng pagtatrabaho ay
magpapahusay sa pangunguna ng Lunsod sa Hilagang
Amerika, magpapadalas sa paggamit ng mga panrehiyong
sistema ng pampublikong transportasyon, at susuporta sa
kalagayan ng pananalapi ng Lunsod.

H-4

Ang San José ang pinakamalaki at pinakaurbanisadong lunsod sa
Silicon Valley at mayroon itong lalong nagiging mahalagang papel
sa pagpapatuloy sa pagpapayabong ng ekonomiya ng rehiyon,
Estado, at Bansa. Gayunpaman, ang San José lang ang malaking
lunsod sa US na kumikilos bilang netong tagaluwas ng mga
manggagawa sa rehiyon. Binabawasan ng nagreresultang
katangian na “tinutulugang komunidad” ang mga oportunidad na
manguna ang San José na makakatulong sa pagpapaunlad sa
buong Silicon Valley, at pinapahina rin nito ang katayuan ng
ekonomiya, pananalapi, at kultura ng San José. Sa pamamagitan
ng maraming pagbabago sa Pangkalahatang Plano, tinukoy ng
San José ang pagpapahusay sa balanse ng mga trabaho/pabahay
o Proporsyon ng mga Trabaho/Nagtatrabahong Residente (J/ER)
ng Lunsod bilang isang mahalagang layunin upang matugunan ang
maraming mithiin ng Lunsod. Sa Pangkalahatang Plano para sa
Hinaharap ng San José sa 2040, itinatakda ang pagkakakamit sa
proporsyon ng J/ER na 1.1 sa 1 pagsapit ng taong 2040 bilang
isang pangunahing layunin ng Plano na nagpapaalam sa mga
patakaran at mga pagtatalaga ng Diagram ng Paggamit ng
Lupa/Transportasyon nito. Sa nalalapit na hinaharap, sisikapin ng
Plano na makakamit ng proporsyon ng J/ER na 1.0 pagsapit ng
taong 2025.
Sinusuportahan ng Diagram ng Paggamit ng Lupa/Transportasyon
at mga patakaran ng Pangkalahatang Plano ang pagbuo ng
hanggang 382,000 bagong trabaho sa San José at pagkakakamit
ng proporsyon ng mga trabaho sa mga nagtatrabahong residente
na 1.1 na mga Trabaho/Nagtatrabahong Residente. Itinutuon ng
Plano ang pagpapayabong ng pagtatrabaho sa Downtown, na
malapit sa mga panrehiyon at lokal na pasilidad ng pampublikong
transportasyon at sa mga

Pahayag ng Pagiging Naaayon
Naaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito, ayon sa pagsusog ng
Inisyatibo, gaya ng nakasaad sa pag-aanalisa para sa Pangunahing Istratehiya #3.

Naaayon?
Naaayon
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Layunin / Patakaran ng Pangkalahatang Plano
Pangunahing Istratehiya #4 - Inobasyon/Panrehiyong
Sentro ng Pagtatrabaho

Pahayag ng Pagiging Naaayon

Naaayon?

Iba-iba at Makabagong Ekonomiya
Paggamit ng Lupa at Pagtatrabaho
Layuning IE-1: Paggamit ng Lupa at Pagtatrabaho. Aktibong pamahalaan ang mga paggamit ng lupa upang makapagbigay at mapahusay ang pagpapaunlad
ng ekonomiya at pagpapayabong ng trabaho sa San José.
Patakarang IE-1.1: Upang mapanatili ang kapasidad ng lupa para Naaayon ang Ispesipikong Plano sa istratehiyang ito, ayon sa sinusog ng Inisyatibo,
Naaayon
sa mga paggamit sa pagtatrabaho sa San José, protektahan at
dahil nagpapatupad ito ng Paglalatag ng Pabahay sa Nakatatanda sa loob ng Lugar
pagandahin ang dami at kalidad ng lahat ng lupang eksklusibong
ng Plano. Pinapahintulutan ng Paglalatag ang transpormasyon ng mga lupang para
itinalaga para sa mga pang-industriyang paggamit, lalo na ang mga sa pagtatrabaho na hindi masyadong nagagamit sa Lugar ng Plano patungong
nanganganib na magamit para sa hindi pagtatrabaho, maliban kung pabahay sa nakatatanda, habang pinapanatili ang kasalukuyang Pang-industriyang
pinapahintulutan ng isang Paglalatag ng Pabahay sa Nakatatanda. pagtatalaga ng Lugar ng Plano sa Campus.

PANUKALANG INISYATIBONG DIREKTANG IHAHARAP SA MGA BOTANTE

H-5

Layunin / Patakaran ng Pangkalahatang Plano
kasalukuyang lupang para sa pagtatrabaho sa buong lunsod,
habang hinihikayat din ang pagpapaunlad ng kapitbahayang
nagsisilbi sa mga komersiyal na paggamit sa kabuuan ng
komunidad at malapit sa mga residenteng pinagsisilbihan nila.
Kinikilala ng Plano na nakadaragdag sa halaga ng Lunsod sa
kabuuan ang lahat ng kasalukuyang lupang para sa pagtatrabaho at
dahil dito ay pinangangalagaan nito ang mga lupang para sa
pagtatrabaho na iyon at isinusulong nito ang pagdaragdag ng mga
bagong lupang para sa pagtatrabaho kapag nagkaroon ng
oportunidad. Kinikilala rin ng Plano ang pangangailangan at halaga
ng pagbibigay ng pabahay sa nakatatanda, at isinusulong nito ang
pagdaragdag ng Paglalatag ng Pabahay sa Nakatatanda sa mga
naaangkop na lokasyon. Partikular na sinusuportahan ng Plano ang
ganap na pagpapayabong ng trabaho sa nakaplano at kasalukuyang
mga panrehiyong istasyon ng pampublikong transportasyon (hal.,
BART, High-Speed Rail, at Caltrans) upang mas maparami ang
sumasakay sa pampublikong transportasyon at suportahan ang
paggamit ng rehiyon sa sistema ng pampublikong transportasyon
upang makapunta sa mga sentro ng pagtatrabaho ng San José.
Sinusuportahan at isinusulong ng Pangkalahatang Plano para sa
Hinaharap ng San José sa 2040 ang pagyabong ng San José
bilang isang panrehiyong sentro para sa pagtatrabaho at inobasyon,
sa pamamagitan ng:
■ Pagpaplano para sa 382,000 bagong trabaho at Proporsyon
ng mga Trabaho/Nagtatrabahong Residente na 1.1/1
■ Pagbibigay ng higit na kakayahang umangkop para sa
aktibidad ng komersiyo
■ Pagsuporta sa pagyabong ng trabaho sa loob ng mga
kasalukuyang sentro ng trabaho
■ Pagdaragdag ng mga bagong lupang para sa pagtatrabaho
■ Pagtatalaga ng mga sentro ng trabaho sa mga
panrehiyong istasyon ng pampublikong transportasyon
■ Pagdiriwang ng mga sining at kultura

Pahayag ng Pagiging Naaayon
Naaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito dahil ang Ispesipikong Plano ay
nakakadagdag sa pagiging iba-iba ng mga opsyon sa pabahay sa pamamagitan ng
pagbibigay nang hanggang 910 yunit ng tirahan sa mga kompigurasyong detached
at attached. Hindi bababa sa (20%) porsiyento sa mga yunit na ito ay itinalaga
bilang abot-kayang pabahay, kung saan may pagpabor para sa mga Beterano ng
Militar ng U.S. hanggang sa limitasyong pinapahintulutan ng naaangkop na batas.

Naaayon?
Naaayon

H-6

Isinusulong ng Ispesipikong Plano ang pakikipag-ugnayan ng komunidad sa mga
tinitirahang kapitbahayan na dinisenyo sa palibot ng framework ng magkakaugnay
na bangketa at landas upang mahikayat ang isang malalakaran at aktibong
komunidad. Ilalagay ang mga yunit ng tirahan sa lugar kung saan madaling
mapupuntahan ang mga parke at landas sa kapitbahayan sa pamamagitan ng
paglalakad na aabot hanggang sa mga lugar na para sa lahat na bukas na espasyo.
Ang lagusan ng Fowler Creek ay mapupuntahan ng publiko mula sa Altia Avenue sa
hilagang silangang sa pamamagitan ng Lugar ng Ispesipikong Plano.
Umuunlad na Komunidad
Hindi Pagkaubos ng Pananalapi
Layuning FS-2: Linangin ang Mga Tagapagdulot ng Pananalapi. Panatilihin at palawakin ang mga magagamit na pinagkukunan ng kita upang pondohan ang
pagbibigay ng mga serbisyo ng Lunsod.
Patakarang FS-2.5: Pondohan ang mga pangangailangan sa
Naaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito. Ang Lugar ng Plano ay nasa Distrito
kapital at pasilidad na magmumula sa bagong pagpapaunlad sa ng Pagtatasa ng Benepisyo (Distrito ng Pagtatasa) 91-209SJ na ginawa upang
pamamagitan ng mga bagong bayad sa pagpapaunlad upang
magbayad para sa ilang partikular na pampublikong pagpapahusay upang matugunan
hindi mapatawan ang mga kasalukuyang residente at negosyo ang ilang partikular na pagpapaunlad sa hinaharap sa lugar ng Evergreen. Ang Distrito
ng mga mas mataas na buwis o ng mga mas mababang antas ng Pagtatasa ay nagtatakda ng pagpapataw ng buwis sa ari-ariang binabayaran ng mga
ng serbisyo upang matugunan ang mga pangangailangang
may-ari ng ari-arian upang pondohan ang mga pagpapagandang iyon sa pampublikong
magagawa ng bagong pagpapayabong.
imprastraktura.
Ang tagapagpaunlad ng lugar ng Ispesipikong Plano ang magpapatuloy sa pagbabayad
o siya ang magbabayad sa natitirang Pagtatasa ng Benepisyo sa panahon ng
pagpapaunlad at magpopondo sa konstruksiyon ng mga bagong kinakailangang
pagpapahusay, kasama na ang ugnayan ng kalsada sa loob ng lugar ng Ispesipikong
Plano. Popondohan ang pagpapanatili ng mga pasilidad na pagmamay-ari ng komunidad
sa lugar ng Ispesipikong Plano sa pamamagitan ng mga bayad sa kasunduan,
paghihigpit at kundisyon at/o pagpapanatili, ayon sa naaangkop batay sa uri ng yunit
(pagmamay-ari o pagrenta).
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Patakarang IE-1.13: Makamit ang mga layuning nauugnay sa Mga
De-kalidad na Kapitbahayan, kasama na ang iba't ibang opsyon sa
pabahay, malalakaran/madadaanan ng bisikleta na pampublikong
kalsada at ugnayan ng landas at pagpapaunlad na siksik at
magagamit sa maraming paraan kung saan ang imprastraktura ay
magsisilbi upang matukoy ang San José bilang matitirahan at
nakakaakit na lunsod, upang isulong ang ugnayan sa pagitan ng
mga miyembro ng komunidad, at upang makahikayat ng mga
talentadong manggagawa sa Lunsod.
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Layunin / Patakaran ng Pangkalahatang Plano
Pahayag ng Pagiging Naaayon
Naaayon?
Layuning FS-4: Isulong ang Paggamit ng Lupa na May Benepisyo sa Pananalapi. Panatilihin, pagandahin, at paunlarin ang mga lupang para sa pagtatrabaho
ng ating Lunsod bilang bahagi ng ating istratehiya para sa Hindi Pagkaubos ng Pananalapi.
Patakarang FS-4.2: Panatilihin, pagandahin, at paunlarin ang
Naaayon
Naaayon ang Ispesipikong Plano sa istratehiyang ito, ayon sa sinusog ng
mga lupang para sa pagtatrabaho sa loob ng mga tinukoy na
Inisyatibo, dahil nagdaragdag ang Inisyatibo ng pagtatalaga ng Paglalatag ng
pangunahing lugar ng pagtatrabaho (mga lugar na pangPabahay sa Nakatatanda sa Pangkalahatang Plano at inilalapat ito sa humigitindustriya sa North Coyote Valley, Berryessa International
kumulang 200 akre ng Lugar ng Plano. Pinapanatili ng Paglalatag ang
Business Park, East Gish at Mabury, lugar na pang-industriya
pagtatalagang Pang-industriya ng Kampus ng Lugar ng Plano, ngunit
sa Evergreen, Lugar ng Proyektong Muling Pagpapaunlad ng
pinapahintulutan din ang pagpapaunlad ng pabahay sa nakatatanda na
Edenvale, at ang Lugar ng Proyektong Muling Pagpapaunlad ng napapailalim sa Ispesipikong Plano. Pinapanatili ng Paglalatag ang kapasidad ng
Monterey Corridor) para sa mga paggamit sa pagtatrabaho o,
pagtatrabaho ng lugar ng Paglalatag para sa paggamit sa Evergreen o kahit saan
sa mga lugar na pinaunlad alinsunod sa isang Paglalatag ng
sa Lunsod at pinapayagan na ilipat ang lokasyon nito sa mga lugar kung saan mas
Pabahay sa Nakatatanda, pabahay sa nakatatanda.
maisasagawa ang mga paggamit para sa pagtatrabaho.
Pangalagaan ang mga kasalukuyang paggamit para sa
pagtatrabaho sa mga lugar na ito mula sa mga potensyal na
hindi akmang paggamit na hindi para sa pagtatrabaho.
Layuning FS-5: Paghahatid ng Serbisyo nang Hindi Mauubos ang Pananalapi. Dapat magbigay ang Lunsod ng pinakamataas na antas ng makatwirang
serbisyo na naaayon sa mga tagapagdulot nito ng pananalapi, at sa paraang matipid upang ang paraan ng paghahatid ng serbisyo ng Lunsod ay makapagambag sa pagkamit sa isang Lunsod na hindi nauubos ang pananalapi.
Patakarang FS-5.5: Payagan ang pagpapaunlad ng tirahan sa Naaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito dahil nagbibigay ito ng
Naaayon
mga pagkasiksik sa lunsod (isang yunit ng tirahan sa bawat
imprastraktura at mga serbisyong nakakatugon sa mga pamantayan ng Lunsod ng
akre o higit pa) sa mga lugar lang kung saan posibleng
San José at iba pang ahensya ng utilidad nang hindi binabawasan ang mga
makakapagbigay ng mga sapat na serbisyo at pasilidad.
serbisyo sa mga kasalukuyang residente at negosyo. Kabilang sa mga serbisyo
ang: patubig, alkantarilya, daluyang pambagyo, pagtatapon ng solid na basura,
proteksyon mula sa bumbero at pulisya, mga paaralan, at mga serbisyo ng aklatan.
Patakarang FS-5.6: Kapag nagsusuri ng pangunahing
Ang Proyekto ay susunod sa mga naaangkop na kinakailangan ng Kodigong
Naaayon
paggamit sa lupa o mga pagbabago sa patakaran, isaalangaMunisipal ng Lunsod ng San José na nauugnay sa pagtatalaga ng parke at mga
alang ang pagkakaroon ng pulis at proteksyon sa sunog, mga
epekto sa parke kung naaangkop, at nagbibigay ito ng bukas na espasyo at mga
parke at libangan at mga serbisyo ng aklatan sa mga
pasilidad na panlibangan para sa mga residente sa Proyekto. Hindi inaasahang
apektadong lugar gayundin ang mga posibleng epekto ng
tataas ang pangangailangan para sa mga serbisyo ng pulis, serbisyo sa sunog, at
proyekto sa mga antas ng kasalukuyang serbisyo.
serbisyo ng aklatan dahil sa Proyekto, nang higit sa pisikal na kapasidad na
mayroon para sa mga serbisyong iyon. Ang Proyekto ay magbibigay ng mga
pagpapahusay sa trapiko sa lugar, at kung papahintulutan, sa labas ng lugar.
Patakarang FS-5.7: Hikayatin ang mga distrito ng paaralan at
Naaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito dahil pabahay sa nakatatanda
Naaayon
tagapagpaunlad ng tirahan na makilahok sa mga paunang
lang ang pinapahintulutan nito, at bilang resulta, kaunting estudyante ang
talakayan ukol sa katangian at saklaw ng mga iminungkahing
maidudulot ng pagpapatupad ng Plano. Gayunpaman, bilang pagsunod sa Kodigo
proyekto at posibleng epekto sa pananalapi at panukala ng
ng Pamahalaan § 65996, babayaran ng aplikanteng Proyekto ang lahat ng
mitigasyon sa unang bahagi ng antas ng pagpaplano ng
kinakailangang bayad sa epekto sa pagpapaunlad ng paaralan na naaangkop sa
proyekto, mas maganda kung kaagad bago o pagkatapos ng
pabahay sa nakatatanda upang matumbasan ang anumang posibleng epekto sa
pagtatamo ng lupa.
mga paaralan.
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Pahayag ng Pagiging Naaayon
Naaayon?
Pamumunong Pangkapaligiran
Masusukat na Hindi Pagkasira ng Kapaligiran
Layuning MS-1: Pamumuno sa Patakaran sa Makakalikasang Pagtatayo.
Ipakita ang paninindigan ng San José sa lokal at pandaigdigang Pamumunong Pangkapaligiran sa pamamagitan ng progresibong paggamit ng mga
patakaran, kasanayan, at teknolohiya ng makakalikasang pagtatayo upang makamit ang 100 milyong kuwadradong talampakan ng mga bago o na-retrofit na
makakalikasang gusali sa taong 2040.
Patakarang MS-1.1: Ipakita ang pamumuno sa pagpapaunlad Naaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito dahil may kasama itong mga
Naaayon
at pagpapatupad ng mga patakaran at kasanayan ng
kinakailangang istratehiya para sa hindi pagkasira at hinihikayat ang mga tampok ng
makakalikasang pagtatayo. Siguruhing naaayon ang lahat ng
disenyong hindi makakasira sa mga alituntunin na nakakatugon o nakahihigit sa
proyekto o makahihigit sa Ordinansa sa Makakalikasang
kinakailangan ng mga kasalukuyang lokal at pang-estadong patakaran sa
Pagtatayo ng Lunsod at sa Mga Patakaran ng Konseho ng
makakalikasang pagtatayo. Inaatas ng Mga Pamantayan sa Pagsosona at
Lunsod, gayundin sa mga patakaran ng Estado at/o rehiyon na Pagpapaunlad (Kabanata 2) ng Ispesipikong Plano ang paggamit ng mga instalasyon ng
nag-aatas na gumamit ang mga proyekto ng iba't ibang
tubig na mahina ang daloy, sistema ng irigasyon na patak-pata na irigasyon at hydroprinsipyo para sa makakalikasang pagtatayo sa kanilang
zoning, walang tangkeng heater ng tubig sa mga bahay na pang-isang pamilya,
disenyo at konstruksiyon.
paggamit ng teknolohiyang gumagamit ng araw sa lahat ng bahay na pang-isang
pamilya, at Energy Star o mga kataumbas na kagamitan. Tulad ng inilalarawan sa Mga
Alituntunin sa Disenyo ng Arkitektura (Kabanata 5) ng Ispesipikong Plano, hinihikayat ng
Ispesipikong Plano ang mga layout ng kalsada na magdudulot ng pakinabang sa araw
hanggang sa limitasyong praktikal at disenyo at lokasyon ng gusali na susulitin ang
natural na bentilasyon, pagpapainit, at pagpapalamig, pagkakalantad sa araw at hangin,
at mga oportunidad ng enerhiya mula sa araw. Hinihikayat din ng Mga Alituntunin sa
Disenyo ng Arkitektura ang lahat ng gusali sa Lugar ng Plano na gumamit ng mga
kasanayan ng makakalikasang pagtatayo nang higit sa kinakailangan ng naaangkop na
batas ng estado hanggang sa limitasyong makatwiran at naaangkop, kasama na ang
paggamit ng mga materyales ng konstruksiyon na walang formaldehyde, mga pinturang
water-based na mababa ang VOC, at ang paggamit ng mga namanupakturang
produktong gawang-kahoy.
Patakarang MS-1.2: Patuloy na dagdagan ang bilang at
Naaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito tulad ng nakasaad sa pagNaaayon
proporsyon ng mga gusali sa loob ng San José na gumagamit
aanalisa para sa Patakaran MS-1.1.
ng mga kasanayan ng makakalikasang pagtatayo sa
pamamagitan ng pagsasama ng mga kasanayang iyon sa
bagong konstruksiyon at retrofit ng mga kasalukuyang istraktura.
Layuning MS-1: Konserbasyon ng Enerhiya at Paggamit ng Hindi Nauubos na Enerhiya.
Sulitin ang paggamit ng mga kasanayan ng makakalikasang pagtatayo sa bago at kasalukuyang pagpapaunlad upang masulit ang pagiging matipid at ang
konserbasyon ng enerhiya at upang masulit ang paggamit ng mga pinagmulan ng hindi nauubos na enerhiya.
Patakarang MS-2.2: Hikayatin ang malawakang paggamit ng
Naaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito dahil gaya ng inilarawan sa Mga
Naaayon
hindi nauubos na enerhiya na ginawa sa lugar para sa lahat ng Pamantayan sa Pagsosona at Pagpapaunlad (Kabanata 2) ng Ispesipikong Plano,
bago at kasalukuyang gusali.
ang mga solar panel sa bubong, o katulad na teknolohiyang gumagamit ng araw,
gaya ng mga solar film, solar glass, o solar roof tile, ay kinakailangan para sa lahat ng
bahay na pang-isang pamilya. Hinihikayat din ng Mga Alituntunin sa Disenyo ng
Arkitektura (Kabanata 5) ang paglalagay ng mga solar panel sa bubong at paradahan.

H-9

Pahayag ng Pagiging Naaayon
Naaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito dahil tulad ng inilalarawan sa Mga
Alituntunin sa Disenyo ng Arkitektura (Kabanata 5) ng Ispesipikong Plano, susulitin ng
disenyo at lokasyon ng gusali ang natural na bentilasyon, pagpapainit, at pagpapalamig,
pagkakalantad sa araw at hangin, at mga oportunidad ng enerhiya mula sa araw.
Babawasan ng Ispesipikong Plano ang pagtamo ng init mula sa araw na lumulusot sa
mga panlabas na surface sa pamamagitan ng paggamit ng mga panlabas na kulay na
hindi matingkad o pinturang may mga reflective na kulay. Bilang karagdagan, alinsunod
sa Mga Alituntunin sa Pagdidisenyo para sa Pagpapaganda ng Lupa (Kabanata 6) ng
Ispesipikong Plano, gagamit ng mga prinsipyo ng hindi masisirang pagpapaganda ng
lupa upang mabawasan ang paggamit ng tubig, pagkonsumo ng enerhiya at mga
emisyon ng greenhouse gas at madagdagan ang lilim at transpirasyon. Bilang
karagdagan, inaatas ang pagsunod sa pang-estado at lokal na batas ukol sa
pagpapaganda ng lupa na hindi nangangailangan ng maraming tubig sa Mga
Pamantayan sa Pagsosona at Pagpapaunlad (Kabanata 2).
Patakarang MS-2.6: Isulong ang disenyo ng bubong at mga
Naaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito dahil tulad ng inilalarawan sa Mga
treatment para sa surface na makakabawas sa epektong heat
Alituntunin sa Disenyo ng Arkitektura (Kabanata 5) ng Ispesipikong Plano, hinihikayat
island ng bago at kasalukuyang pagpapaunlad at suportahan
ang mga kulay at materyales ng bubong na nakakatugon o nakakahigit sa mga
ang mas kaunting paggamit ng enerhiya, mas kaunting polusyon kinakailangan ng Energy Star upang mabawasan ang epekto ng heat island. Hinihikayat
sa hangin, at masiglang gubat sa lunsod. Pagkonektahin ang
din sa Mga Alituntunin sa Pagdidisenyo para sa Pagpapaganda ng Lupa (Kabanata 6)
mga negosyo at residente gamit ang mga programa ng
ang mga paradahan at iba pang posibleng “mga heat island” na gumamit ng mga puno,
diskuwento para sa paggamit ng malamig na bubong sa
halaman, at iba pang aparato para sa pagsala/pagbibigay ng lilim para sa
pamamagitan ng mga pagsisikap sa pag-abot ng Lunsod.
pagpapaganda ng lupa upang (1) mabawasan ang paggamit ng enerhiya para sa
pagpapainit at pagpapalamig, masala ang polusyon sa hangin at mga emisyon ng
greenhouse gas, (2) maalis ang mga pamparumi sa hangin, (3) mahiwalay at maimbak
ang karbon, at (4) makatulong na mapababa ang panganib ng mga sakit na nauugnay
sa init. Higit na hinihikayat sa Mga Alituntunin sa Pagdidisenyo para sa Pagpapaganda
ng Lupa ang paggamit ng mga wastong piniling puno sa kalsada para sa mga lokal na
ayos ng kalsada upang makagawa ng lilim at makamit ang mga katulad na resultang
matipid sa enerhiya sa loob ng proyekto.
Patakarang MS-2.11: Atasan ang bagong pagpapaunlad na
Naaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito gaya ng nakasaad sa tugon
gumamit ng mga kasanayan ng makakalikasang pagtatayo,
para sa Patakarang MS-2.3 at MS-2.6. Matutugunan ng lahat ng pagpapaunlad sa
kasama na ang mga iniaatas ng Ordinansa sa Makakalikasang Lugar ng Plano ang mga naaangkop na kinakailangan ng Lunsod na nauugnay sa
Pagtatayo. Sa partikular, ituon ang paggamit ng mas kaunting
Makakalikasang Pagtatayo at hinihikayat na higitan pa ito, nang sumusunod sa Mga
enerhiya sa pamamagitan ng mga diskarte sa konstruksiyon
Alituntunin sa Disenyo ng Arkitektura (Kabanata 5) ng Ispesipikong Plano.
(hal., disenyo ng mga balot ng gusali at sistema upang masulit
ang pagganap ng enerhiya), sa pamamagitan ng disenyo ng
arkitektura (hal., disenyo upang masulit ang pag-ikot ng
bentilasyon at sikat ng araw sa loob) at sa pamamagitan ng mga
diskarte sa disenyo ng lugar (hal., pagposisyon ng mga gusali
sa mga lugar upang masulit ang pagiging epektibo ng pasibong
solar na disenyo).

Naaayon?
Naaayon

Naaayon

Naaayon

PANUKALANG INISYATIBONG DIREKTANG IHAHARAP SA MGA BOTANTE

Layunin / Patakaran ng Pangkalahatang Plano
Patakarang MS-2.3: Gamitin ang oryentasyon ng araw (ibig
sabihin, posisyon ng gusali), mga diskarte sa pagpapaganda ng
lupa, disenyo, at konstruksiyon para mabawasan ang
pagkonsumo ng enerhiya sa bagong konstruksiyon.
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Pahayag ng Pagiging Naaayon
Naaayon?
Layuning MS-3: Konserbasyon at Kalidad ng Tubig.
Sulitin ang paggamit ng mga kasanayan ng makakalikasang pagtatayo sa bago at kasalukuyang pagpapaunlad upang mabawasan ang paggamit ng maiinom
na tubig at mabawasan ang polusyon ng tubig.
Patakarang MS-3.1: Iatas ang pagpapaganda ng lupa na
Naaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito dahil, ayon sa kinakailangan ng batas
Naaayon
matipid sa tubig, na sumusunod sa Ordinansa sa Modelong
ng Estado, isusulong ng pagpapaganda ng lupa sa Lugar ng Plano ang konserbasyon at
Pagpapaganda ng Lupa na Matipid sa Tubig ng Estado, para sa matipid na paggamit ng tubig. Ang mga disenyo ng irigasyon at kasanayan ay gagamit ng
lahat ng bagong pagpapaunlad na komersyal, institusyonal,
mga spray head at emitter na mahina ang daloy at matipid sa tubig saanman praktikal, at
industriyal, at pagpapaunlad sa tirahan na ikinabit ng
gagamit ng pansamantalang naaalis na kagamitan ng irigasyon sa mga lugar kung saan
tagapagpaunlad maliban kung ang mga ito ay para sa mga
ang mga natural na halaman ay maaaring "tanggalan" ng artipisyal na irigasyon kapag
pangangailangang panlibangan o iba pang paggana ng lugar.
malakas na ang mga ito. Maaaring kasama sa mga matipid na paraan ng irigasyon ang
patak-patak na irigasyon at hydro-zoning.
Patakarang MS-3.2: Isulong ang paggamit ng teknolohiya at
Naaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito dahil sisiguruhin nito na susunod
Naaayon
mga diskarte ng makakalikasang pagtatayo na makakatulong na ang mga paraan ng irigasyon at badyet ng tubig para sa proyekto sa lahat ng
bawasan ang pagkaubos ng maiinom na panustos na tubig ng
naaangkop na kodigo, ordinansa, at kinakailangan ng estado para sa konserbasyon
Lunsod, ayon sa pinapahintulutan ng mga kodigo sa pagtatayo. ng tubig sa pagpapaganda ng lupa.
Halimbawa, isulong ang paggamit ng nakuhang tubig-ulan,
Alinsunod sa Mga Pamantayan sa Pagsosona at Pagpapaunlad ng Ispesipikong Plano
graywater, o na-recycle na tubig bilang gustong pinagmumulan
(Kabanata 2), dapat ikabit ang mga tubo para sa na-recycle na tubig kasabay ng
para sa mga pangangailangan ng tubig na hindi iniinom gaya ng
konstruksiyon ng alkantarilya ng kalinisan at mga sistema ng tubig sa loob at labas ng
irigasyon at pagpapalamig ng gusali, na naaayon sa mga
lugar, at kung may makatuwirang magagamit na na-recycle na tubig, dapat gamitin ang
Kodigo sa Pagtatayo o iba pang regulasyon.
na-recycle na tubig bilang pangunahing pinagmumulan ng irigasyon ng pagpapaganda
ng lupa sa kalsada at mga lugar ng bukas na espasyo sa Lugar ng Plano.
Patakarang MS-3.3: Isulong ang paggamit ng mga halaman at Naaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito dahil isinasaad sa Mga
Naaayon
materyales ng pagpapaganda ng lupa na makakatagal sa
Alituntunin sa Pagdidisenyo para sa Pagpapaganda ng Lupa (Kabanata 6) na ang
tagtuyot para sa mga paggamit na hindi para sa tirahan at para pagpapaunlad sa Lugar ng Plano ay dapat gumamit ng mga opsyon sa halaman na
sa tirahan.
nagbibigay-diin sa mga materyales na makakatagal sa tagtuyot at matigas at
pagiging akma sa mga kasalukuyang katutubo at dayong halaman sa paligid.
Layuning MS-4: Mainam na Kapaligiran sa Loob.
Sulitin ang paggamit ng mga kasanayan ng makakalikasang pagtatayo sa bago at kasalukuyang pagpapaunlad upang magsulong ng mainam na kapaligiran sa loob.
Patakarang MS-4.1: Isulong ang paggamit ng mga materyales Naaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito dahil hinihikayat ang mga gusali na
Naaayon
ng gusali na nagpapanatili ng mainam na kalidad ng hangin sa gumamit ng mga kasanayan ng makakalikasang pagtatayo na makakatulong na
loob, sa pagsisikap na mabawasan ang pagkakaroon ng
panatilihin ang mainam na kalidad ng hangin sa loob, kasama na ang pag-aatas na
iritasyon at pagkakalantad sa mga lason at allergen para sa mga gumamit ng insulasyon at mga produktong simulated wood trim na naglalabas ng
umookupa sa gusali.
kaunting formaldehyde at sumisingaw na organikong compound. Gaya ng inilalarawan sa
Mga Alituntunin sa Disenyo ng Arkitektura (Kabanata 5) ng Ispesipikong Plano,
hinihikayat ang paggamit ng mga materyales ng konstruksiyon na walang formaldehyde.
Bilang karagdagan, hinihikayat ng Mga Alituntunin sa Disenyo ng Arkitektura ang
paggamit ng mga makakalikasang materyales na makakatagal sa mga lokal na
kundisyon ng kapaligiran, kasama na ang karpet na naglalaman ng na-recycle na gamit,
insulasyong may cellulose, namanupakturang troso, sertipikadong kahoy, mga sapin ng
sahig na gumagamit ng natural na materyales, at panloob na finishing na naglalaman ng
na-recycle na gamit.

Pahayag ng Pagiging Naaayon
Naaayon ang Ispesipikong Plano sa layuning ito tulad ng nakasaad sa pag-aanalisa
para sa Patakaran MS-4.1.

Naaayon?
Naaayon

Layuning MS-6: Pagbawas sa Basura.
Bawasan ang paggawa ng solido at mapanganib na basura.
Patakarang MS-6.8: Sulitin ang muling paggamit, pag-recycle,
at pag-compost sa buong lunsod.
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Naaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito dahil susunod ang konstruksiyon sa
mga naaangkop na kinakailangan sa makakalikasang pagtatayo, kasama na ang
pagtugon sa mga kinakailangan sa programa ng dibersyon ng materyales para sa
konstruksiyon at demolisyon ng Lunsod. Inaatas ng programang ito na kunin at ilihis
mula sa mga tambakan ng basura ang hindi bababa sa 75% ng debris mula sa
konstruksiyon at demolisyon. Bilang karagdagan, hinihikayat ng Mga Alituntunin sa
Disenyo ng Arkitektura (Kabanata 5) ng Ispesipikong Plano ang paggamit ng mga
naipon o na-recycle na materyales para sa mga elemento ng pagpapaganda ng lupa,
kung posible. Bilang karagdagan, hinihikayat ng Mga Alituntunin sa Disenyo ng
Arkitektura ang paggamit ng mga materyales ng makakalikasang pagtatayo, kasama na
ang karpet na naglalaman ng na-recycle na gamit at panloob na finishing na naglalaman
ng na-recycle na gamit.
Patakarang MS-6.12: Isulong ang paggamit ng mga na-recycle Naaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito dahil susunod ito sa mga
na materyales, kasama na ang muling paggamit ng mga
kinakailangan sa dibersyon ng basura ng konstruksiyon, na nag-aatas na ilihis ang
kasalukuyang shell/ elemento ng gusali, bilang bahagi ng
basura ng konstruksiyon sa pamamagitan ng pag-recycle, muling paggamit sa mga
bagong konstruksiyon o mga renobasyon.
lugar ng konstruksiyon sa hinaharap sa loob ng Lugar ng Plano, o muling paggamit
sa mga lokasyon sa labas ng lugar. Bilang pagsunod sa mga naaangkop na
kinakailangan ng Lunsod, isang plano sa dibersyon ng basura na inihanda ng
aplikanteng proyekto ang tutukoy, kukuha at muling gagamit/magre-recycle ng mga
materyales ayon sa kategorya. Paghihiwalayin ang kongkreto, bakal at kahoy para
sa muling paggamit at pagre-recycle. Susuriin ang drywall, karpet at iba pang mga
materyales ng finishing para sa mga naaangkop na lagusan ng dibersyon.
Paplanuhin ang pagpa-package ng pagpapadala at paglalagay sa kahon para sa
nakalaang muling paggamit at dibersyon, at pagtitibayin sa program sa dibersyon
ng basura sa buong Ispesipikong Plano.
Layuning MS-10: Pagbawas sa Emisyon ng Pamparumi sa Hangin.
Bawasan ang mga emisyon ng pamparumi sa hangin mula sa bago at kasalukuyang pagpapaunlad.
Patakarang MS-10.1: Tasahin ang mga tinatayang emisyon ng Naaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito. Kasama sa Ispesipikong Plano
hangin mula sa bagong pagpapaunlad bilang pagsunod sa Mga ang EDF na AIR-1 (Kontrol sa Alikabok) at AIR-2 (Pagbawas sa Mga Emisyon
Alituntunin ng CEQA ng Distrito ng Pamamahala sa Kalidad ng Habang Konstruksiyon sa panahon ng Pagpatag sa Timog ng Fowler Road) upang
Hangin ng Bay Area (BAAQMD) at nauugnay sa mga
bawasan ang mga epekto sa kalidad ng hangin na kaugnay sa konstruksiyon na
pamantayan ng estado at pederal na pamahalaan. Tukuyin at
nauugnay sa pagpapatupad ng Ispesipikong Plano.
ipatupad ang mga maisasagawang panukala ng pagbawas ng
emisyon sa hangin.

Naaayon

Naaayon

Naaayon
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Layunin / Patakaran ng Pangkalahatang Plano
Patakarang MS-4.2: Hikayatin ang magagandang kasanayan
sa konstruksiyon at bago mag-okupa upang mapahusay ang
kalidad ng hangin sa loob sa panahon ng pag-okupa sa
istraktura.

Pahayag ng Pagiging Naaayon
Ang mga emisyon mula sa pagpapatupad ng Ispesipikong Plano ay hindi
magreresulta sa pinagsama-samang malaking kontribusyon sa mahalagang
pinagsama-samang epekto sa kalidad ng hangin sa pagpapatupad ng mga EDF na
AIR-1, AIR-2, at AIR-3.

Naaayon?
Naaayon

Naaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito dahil susulitin nito ang posibilidad
para sa konserbasyon ng enerhiya sa pamamagitan ng mga disenyo at tampok ng
gusali na nagpapababa sa paggamit ng kinakailangang enerhiya. Tulad ng inilalarawan
sa Mga Alituntunin sa Disenyo ng Arkitektura (Kabanata 5) ng Ispesipikong Plano,
hihikayatin ng Ispesipikong Plano ang paggamit ng mula sa araw at hindi nauubos na
enerhiya, mga istratehiya sa pagposisyon at arkitektura upang masulit ang mga
oportunidad sa enerhiya mula sa araw at mabawasan ang epekto ng heat island, at
paggamit ng mga materyales na nakakatugon o nakakahigit sa mga kinakailangan ng
Energy Star at mabawasan ang pagtamo ng init mula sa araw.

Naaayon

H-12

Layuning MS-11: Mga Nakakalasong Contaminant sa Hangin.
Mabawasan ang pagkakalantad ng mga tao sa polusyon sa hangin at mga nakakalasong contaminant sa hangin gaya ng ozone, carbon monoxide, lead, at
maliliit na bagay.
Patakarang MS-11.1: Iatas ang pagkumpleto ng modelo ng
Naaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito. Sa pagsasama ng Mga Tampok sa
Naaayon
kalidad ng hangin para sa mga sensitibong paggamit ng lupa
Disenyong Pangkapaligiran na AIR-1 (Kontrol sa Alikabok), AIR-2 (Pagbawas sa Mga
gaya ng mga bagong pagpapaunlad ng tirahan na matatagpuan Emisyon Habang Konstruksiyon sa panahon ng Pagpatag sa Timog ng Fowler Road),
malapit sa mga pinagmumulan ng polusyon gaya ng mga
at AIR-3 (Pagbawas sa Mga Emisyon Habang Konstruksiyon sa panahon ng Pagpatag
sa Hilaga ng Fowler Road at Konstruksiyon ng Gusali), magiging mas mababa ang mga
freeway at mga industriyal na paggamit. Atasan ang mga
mapanganib na epekto sa kalusugan sa Mga Labis na Nakalantad na Indibidwal na
bagong proyekto ng pagpapaunlad ng tirahan at ang mga
proyektong nakakategorya bilang mga sensitibong receptor na Sensitibong Receptor (Mga MEISR) sa loob at labas ng lugar sa mga kanya-kaniyang
limitasyon ng BAAQMD. Pagdating sa mga emisyon sa pagpapatakbo, dahil sa
gumamit ng mahusay na mitigasyon sa mga disenyo ng
distansya ng mga sensitibong receptor sa Lugar ng Plano mula sa mga nakapirming
proyekto o pumili ng lokasyong sapat ang distansya mula sa
pinagmumulan at limitadong tagal ng pagkakalantad, ang mga residente sa loob ng
mga pinagmumulan ng mga nakakalasong contaminant sa
hangin (mga TAC) upang maiwasan ang matinding panganib sa Lugar ng Plano sa hinaharap ay hindi malalantad sa mga mapanganib na antas ng mga
kalusugan at kaligtasan.
nakakalasong contaminant sa hangin.
Patakarang MS-11.2: Para sa mga proyektong maglalabas ng mga Naaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito dahil ang mga EDF na AIR-2
Naaayon
nakakalasong contaminant sa hangin, atasan ang mga
(Pagbawas sa Mga Emisyon Habang Konstruksiyon sa panahon ng mga aktibidad
tagapagtaguyod ng proyekto na maghanda ng mga pagtatasa sa
ng pagpatag sa timog ng Fowler Road) at AIR-3 (Pagbawas sa Mga Emisyon
panganib sa kalusugan alinsunod sa mga pamamaraang
Habang Konstruksiyon sa panahon ng mga aktibidad ng pagpatag sa hilaga ng
inirerekomenda ng BAAQMD bilang bahagi ng pagsusuring
Fowler Road at konstruksiyon ng proyekto) ay may kasamang mga pamantayan sa
pangkapaligiran at magpatupad ng mahusay na mitigasyon upang mga emisyon sa kalsada at limitasyon sa oras ng paghinto upang mabawasan ang
mabawasan ang mga posibleng panganib sa kalusugan at mas
mga epekto sa kalidad ng hangin na nauugnay sa konstruksiyon.
bumaba ang antas. Maaari ding atasan ang mga bagong proyekto
(gaya ng, ngunit hindi limitado sa, mga pasilidad na industriyal,
pagmanupaktura, at pagpoproseso) na pinagmumulan ng mga TAC
na maghanap ng lokasyong may sapat na distansya mula sa mga
lugar ng tirahan at iba pang mga sensitibong receptor.
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Layunin / Patakaran ng Pangkalahatang Plano
Patakarang MS-10.2: Isaalang-alang ang mga pinagsamasamang epekto sa kalidad ng hangin mula sa mga
iminungkahing pagpapaunlad para sa mga pagbabago sa
iminungkahing pagtatalaga ng paggamit ng lupa at bagong
pagpapaunlad, na naaayon sa Plano para sa Malinis na Hangin
ng rehiyon at batas ng Estado.
Patakarang MS-10.7: Hikayatin ang pagbawas ng emisyon ng
pamparumi sa hangin sa rehiyon at buong estado sa
pamamagitan ng konserbasyon ng enerhiya upang mapaganda
ang kalidad ng hangin.
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Layunin / Patakaran ng Pangkalahatang Plano
Pahayag ng Pagiging Naaayon
Naaayon?
Layuning MS-12: Mga Hindi Kanais-nais na Amoy.
Bawasan at iwasan ang pagkakalantad ng mga residente sa mga hindi kanais-nais na amoy.
Patakarang MS-12.2: Atasan ang mga bagong proyekto ng
Naaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito dahil karamihan sa mga paggamit
Naaayon
pagpapaunlad ng tirahan at ang mga proyektong nakakategorya ng lupa na nakapalibot sa Lugar ng Ispesipikong Plano ay mga tinitirahang
bilang mga sensitibong receptor na pumili ng lokasyong sapat
kapitbahayan, at hindi malamang na pagmumulan ng mga amoy. Hindi kasama sa
ang distansya mula sa mga pasilidad na mga kasalukuyan at
Ispesipikong Plano ang anumang mga paggamit na tinukoy ng BAAQMD na
posibleng pagmulan ng amoy. Tutukuyin ang sapat na distansya nauugnay sa mga amoy. Bagamat matatagpuan malapit sa mga industriyal na
ng agwat batay sa uri, sukat at mga pagpapatakbo ng pasilidad. paggamit sa timog, ang Lugar ng Plano ay walang katabing anumang mga planta ng
paglilinis sa maruming tubig, tambakan ng basura, pasilidad para sa nakakulong na
hayop, istasyon ng pag-compost, plantang nagmamanupaktura ng pagkain,
repineriya, o planta ng kemikal, na mga paggamit ng lupa na karaniwang nagdudulot
ng mga reklamo ukol sa amoy. Kaugnay nito, hindi nangangailangan ng karagdagang
paghihiwalay mula sa mga kasalukuyang paggamit sa nakapalibot na lugar.
Layuning MS-13: Mga Emisyon ng Hangin mula sa Konstruksiyon.
Bawasan ang mga emisyon ng pamparumi sa hangin habang nagsasagawa ng mga aktibidad ng demolisyon at konstruksiyon.
Patakarang MS-13.1: Isama ang mga panukala ng pagkontrol Naaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito dahil nagmumungkahi ito ng
Naaayon
ng alikabok, maliliit na bagay, at exhaust ng kagamitang
mga panukala alinsunod sa mga pamamaraang inirekomenda ng BAAQMD.
pangkonstruksiyon bilang mga kundisyon ng pag-apruba para
Kinakailangan ng EDF na AIR-1 (Kontrol sa Alikabok) ng mga panukala upang
sa mga mapa ng subdibisyon, permiso sa pagpapaunlad ng
mabawasan ang mga emisyon ng alikabok habang nagsasagawa ng mga aktibidad
lugar at nakaplanong pagpapaunlad, permiso sa pagpapatag, at ng paglilipat ng lupa (pagpatag, demolisyon, at paglipat ng sasakyan) at
permiso sa demolisyon. Dapat ay sumusunod ang mga
kinakailangan ng AIR-2 (Pagbawas sa Mga Emisyon Habang Konstruksiyon sa
kundisyon sa mga panukala ng mitigasyon sa konstruksiyon na panahon ng mga aktibidad ng pagpatag sa timog ng Fowler Road) at AIR-3
inirerekomenda sa mga kasalukuyang Alituntunin ng CEQA ng (Pagbawas sa Mga Emisyon Habang Konstruksiyon sa panahon ng mga aktibidad
BAAQMD para sa nauugnay na sukat at uri ng proyekto.
ng pagpatag sa hilaga ng Fowler Road at konstruksiyon ng proyekto) ng mga
pamantayan sa mga emisyon sa kalsada at limitasyon sa oras ng paghinto upang
mabawasan ang mga epekto sa kalidad ng hangin na nauugnay sa konstruksiyon.
Patakarang MS-13.2: Ang mga proyekto ng konstruksiyon at/o Naaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito dahil gaya ng inilarawan sa EDF
Naaayon
demolisyon na posibleng makagambala sa asbestos (mula sa
na HAZ-2 (Pagsasaayos o Demolisyon ng Mga Kasalukuyang Istraktura), dapat
lupa o materyales ng gusali) ay dapat sumunod sa lahat ng
siguruhin ng Aplikanteng proyekto na sumusunod ito sa mga pinakamainam na
kinakailangan ng mga panukala sa pagkontrol sa mga lason sa kasanayan sa pamamahala para sa pamamahala at pagbabawas ng mga
hangin (mga ATCM) ng Lupon ng Mga Tagapagdulot ng Hangin materyales na naglalaman ng asbestos, at sa lahat ng naaangkop na kinakailangan
ng California para sa Mga Pagpapatakbong Konstruksiyon,
tungkol sa tamang pangangasiwa at pagtatapon ng pinturang may lead.
Pagpapatag, Paghuhukay, at Pagmimina sa Ibabaw.
Layuning MS-14: Bawasan ang Pagkonsumo at Dagdagan ang Pagiging Matipid.
Bawasan ang pagkonsumo ng enerhiya ng bawat tao nang hindi bababa sa 50% kumpara sa antas noong 2008 sa taong 2022 at panatilihin o pababain ang
antas ng neto ng pinagsama-samang pagkonsumo ng enerhiya na katumbas ng antas sa 2022 (Bisyong Makakalikasan) hanggang 2040.
Patakarang MS-14.1: Isulong ang pagyabong ng trabaho at
Naaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito dahil isinusulong nito ang pabahay
Naaayon
pabahay sa mga lugar na pinagsisilbihan ng pampublikong
sa nakatatanda sa Lugar ng Plano, na matatagpuan mahigit kalahating milya lang ang
transportasyon at magkaroon ng mga amenidad sa komunidad layo mula sa Evergreen Village Square, na may distansyang mararating sa loob ng 20
na may distansyang mararating sa loob ng 20 minutong
minutong paglalakad. Kasama sa Evergreen Village Square ang ilang amenidad sa
paglalakad.
komunidad kasama na ang mga paggamit para sa pagtitingi at pampublikong aklatan.
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Naaayon?
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Layuning MS-18: Konserbasyon ng Tubig.
Tuloy-tuloy na pahusayin ang mga pagsisikap sa konserbasyon ng tubig upang makamit ang pinakamusay sa pagganap sa klase. Doblehin ang taunang
natitipid sa konserbasyon ng tubig ng Lunsod sa 2040 at makamit ang kalahati ng layunin ng Distrito ng Tubig para sa County ng Santa Clara bawat taon.
Patakarang MS-18.3: Ipakita ang pamumunong
Naaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito dahil gaya ng inilarawan sa Mga
Naaayon
pangkapaligiran sa pamamagitan ng paghikayat sa paggawa at Pamantayan sa Pagsosona at Pagpapaunlad (Kabanata 2) ng Ispesipikong Plano, ang
paggamit ng mga bagong teknolohiya na magpapababa sa
mga disenyo ng irigasyon at kasanayan ay gagamit ng mga spray head at emitter na
pangangailangan ng maiinom na tubig at/o magpapataas sa
mahina ang daloy at matipid sa tubig saanman praktikal, at gagamit ng pansamantalang
pagiging matipid ng paggamit ng tubig.
naaalis na kagamitan ng irigasyon sa mga lugar kung saan ang mga natural na halaman
ay maaaring "tanggalan" ng artipisyal na irigasyon kapag malakas na ang mga ito.
Alinsunod sa Mga Pamantayan sa Pagsosona at Pagpapaunlad ng Ispesipikong Plano
(Kabanata 2), dapat ikabit ang mga tubo para sa na-recycle na tubig kasabay ng
konstruksiyon ng alkantarilya ng kalinisan at mga sistema ng tubig sa loob at labas ng
lugar, at kung may makatuwirang magagamit na na-recycle na tubig, dapat gamitin ang
na-recycle na tubig bilang pangunahing pinagmumulan ng irigasyon ng pagpapaganda
ng lupa sa kalsada at mga lugar ng bukas na espasyo sa Lugar ng Plano. Gaya ng
nakasaad sa Mga Alituntunin sa Pagdidisenyo para sa Pagpapaganda ng Lupa
(Kabanata 6) ng Ispesipikong Plano, hihikayatin ng Ispesipikong Plano ang paggamit ng
mga opsyon sa halaman na nagbibigay-diin sa mga materyales na makakatagal sa
tagtuyot at matigas at pagiging akma sa mga kasalukuyang katutubo at dayong halaman
sa paligid bilang paraan upang mas mapababa ang pangangailangan ng tubig.
Patakarang MS-18.5: Bawasan ang pagkonsumo ng tubig ng
Naaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito nagsama ang Ispesipikong
Naaayon
bawat tao sa buong lunsod nang 25% sa 2040 mula sa isang
Plano ng iba't ibang panukala ng konserbasyon ng tubig at alituntuning naaayon sa
baseline na itinakda gamit ang Mga Plano sa Pamamahala ng
mga layunin sa Mga Plano sa Panlunsod na Pamamahala ng Tubig ng Lunsod.
Tubig sa Lunsod noong 2010 ng mga nagtitingi ng tubig sa
Kasama sa mga alituntuning ito ang mga instalasyon ng tubo na mahina ang daloy
San José.
ng tubig, pagpapaganda ng lupa na mamakatagal sa tagtuyot, at paggamit ng narecycle na tubig, kung mayroon, sa mga kalsada sa mga lugar ng bukas na
espasyo, gaya ng inilarawan sa Mga Pamantayan sa Pagsosona at Pagpapaunlad
(Kabanata 2) at Mga Alituntunin sa Pagdidisenyo para sa Pagpapaganda ng Lupa
sa Ispesipikong Plano (Kabanata 6).
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Pahayag ng Pagiging Naaayon
Ang pinakamalapit na magagamit na pampublikong transportasyon ay ibinibigay ng
kasalukuyang ruta ng bus 39, na tumatakbo sa pagitan ng Eastridge Transit Center at
The Villages. May ilang hintuan ang bus para sa Ruta 39 sa loob ng isang quarter ng
milya mula sa lugar ng Ispesipikong Plano at ang dalawang pinakamalapit na hintuan sa
Lugar ng Ispesipikong Plano ay matatagpuan sa interseksiyon ng Aborn Road at Murillo
Avenue, sa hilaga lang ng Lugar ng Plano.
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Layunin / Patakaran ng Pangkalahatang Plano
Pahayag ng Pagiging Naaayon
Naaayon?
Layuning MS-19: Pagre-recycle ng Tubig.
I-recycle o muling pakinabangan nang 100% ang panustos na maruming tubig ng Lunsod, kasama na ang hindi direktang paggamit ng na-recycle na tubig
bilang bahagi ng maiinom na panustos na tubig.
Patakarang MS-19.1: Atasan ang bagong pagpapaunlad na
Naaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito. Matatagpuan ang kasalukuyang
Naaayon
mag-ambag sa mahusay na pagpapalawak ng sistema ng napangunahing linya ng na-recycle na tubig sa tabi ng Lugar ng Ispesipikong Plano sa
loob ng Aborn Road, Fowler Road, Altia Avenue, at Yerba Buena Road. Alinsunod
recycle na tubig nang angkop sa lawak ng benepisyong
natatanggap nito mula sa pagpapaunlad ng isang lokal na
sa Mga Pamantayan sa Pagsosona at Pagpapaunlad ng Ispesipikong Plano
panustos na tubig na hindi nauubos ang pananalapi at hindi
(Kabanata 2), dapat ikabit ang mga tubo para sa na-recycle na tubig kasabay ng
nasisira ang kapaligiran.
konstruksiyon ng alkantarilya ng kalinisan at mga sistema ng tubig sa loob at labas
ng lugar, at kung may makatuwirang magagamit na na-recycle na tubig, dapat
gamitin ang na-recycle na tubig bilang pangunahing pinagmumulan ng irigasyon ng
pagpapaganda ng lupa sa kalsada at mga lugar ng bukas na espasyo sa Lugar ng
Plano.
Patakarang MS-19.3: Palawakin ang paggamit ng na-recycle
Naaayon ang Ispesipikong Plano sa layuning ito tulad ng nakasaad sa pagNaaayon
na tubig upang makinabang ang komunidad at ang kapaligiran. aanalisa para sa Patakarang MS-19.1.
Patakarang MS-19.4: Iatas ang paggamit ng na-recycle na
Naaayon ang Ispesipikong Plano sa layuning ito tulad ng nakasaad sa pagNaaayon
tubig hangga't maaari at kung makakatipid upang mapagsilbihan aanalisa para sa Patakarang MS-19.1.
ang kasalukuyan at bagong pagpapaunlad.
Layuning MS-20: Kalidad ng Tubig.
Siguruhing ang lahat ng tubig sa San José ay may pinakamataas na kalidad na naaangkop para sa nilalayong paggamit dito.
Patakarang MS-20.2: Iwasang ilagay ang bagong
Naaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito. Ang Lugar ng Plano ay nasa
Naaayon
loob ng heograpikong pinagsisilbihang lugar ng Kumpanya ng Tubig sa San José,
pagpapaunlad o magpahintulot ng mga aktibidad na may
potensyal na magkaroon ng negatibong epekto sa kalidad ng
na naghahatid ng tubig sa Munisipal na Sistema ng Tubig ng San José. Mga tubig
tubig sa ilalim ng lupa sa mga lugar na natukoy bilang may mas sa ilalim ng lupa ang bumubuo sa himigit-kumulang 40 porsiyento ng panustos na
mataas na antas ng posibilidad na mapinsala ang aquifer batay tubig ng Lunsod. Ang Groundwater Basin ng Santa Clara ay may sapat na panustos
sa Distrito ng Tubig ng Santa Clara Valley o iba pang may
na tubig upang maserbisyuhan ang Lugar ng Ispesipikong Plano, na naaayon sa
awtorisasyong pampublikong ahensya.
Plano sa Panlunsod na Pamamahala ng Tubig ng Lunsod. Gagamit ang
Ispesipikong Plano ng panukala ng pagpapaunlad na walang masyadong epekto
(LID) (kasama na ang pangongolekta ng tubig-ulan, muling paggamit, pagsasala, at
biotreatment) upang gawing malinis ang daloy ng tubig ng bagyo at muling i-charge
ang tubig sa ilalim ng lupa alinsunod sa mga naaangkop na alituntunin, pamantayan
at kinakailangan ng Lunsod ng San José na nauugnay sa tubig ng bagyo.
Mga Yamang Pangkapaligiran
Layuning ER-5: Mga Ibong Migratory.
Protektahan ang mga ibong migratory mula sa pinsala o pagkamatay.

Naaayon?
Naaayon

Naaayon

Naaayon

Naaayon

Naaayon

Naaayon
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Layunin / Patakaran ng Pangkalahatang Plano
Pahayag ng Pagiging Naaayon
Naaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito dahil inaatasan ang proyekto na
Patakarang ER-5.1: Iwasang magpatupad ng mga aktibidad na
sumunod sa ilang panukala na naglalayong protektahan ang mga pugad ng ibong
magreresulta sa pagkawala ng mga pugad ng mga aktibong
migratory, kasama na ang mga pagsusuri bago ang konstruksiyon, paghahanap ng
katutubong ibon, kasama na ang direktang pagkawala at hindi
tamang oras para sa pag-aalis ng puno, paglalagay ng mga buffer sa panahon ng
direktang pagkawala sa pamamagitan ng pag-abanduna ng mga
konstruksiyon kung kinakailangan. Ang pagpapatupad ng mga EDF na BIO-1
katutubong ibon. Pag-iwas sa mga aktibidad na maaaring
hanggang BIO-4 ay makakatulong na protektahan ang pugad ng mga ibong
magresulta sa mga epekto sa mga pugad sa panahon ng
migratory.
pagpaparami o pagpapanatili ng mga buffer sa pagitan ng mga
nasabing aktibidad at makakaiwas ang mga aktibong pugad sa mga
nasabing epekto.
Patakarang ER-5.2: Iatas na magsama ng mga panukala ang
Naaayon ang Ispesipikong Plano sa layuning ito tulad ng nakasaad sa pag-aanalisa
mga proyekto ng pagpapaunlad upang maiwasan ang mga
para sa Patakarang ER-5.1.
epekto sa pugad ng mga ibong migratory.
Layuning ER-6: Natural na Hangganan ng Lunsod.
Bawasan ang mga hindi magandang epekto ng pagsasalunsod sa mga natural na lupa na katabi ng mga maunlad na lugar ng Lunsod.
Patakarang ER-6.1: Hikayatin ang pagbabakod sa pagitan ng mga Naaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito dahil babakuran ang lahat ng
lote ng tirahang nakaharap sa Hangganan ng Panlunsod na Pagpapayabong sa
lugar ng tirahan at natural na lupa upang mabawasan ang
pagpasok ng mga tao, alagang hayop, at hindi katutubong halaman silangan. Iaayon ang lahat ng pagbabakod sa mga regulasyon sa bakod na tinukoy
sa Ispesipikong Plano.
sa mga natural na lupa.
Patakarang ER-6.2: Bubuo ng disenyo sa hangganan ng
Naaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito dahil binabawasan nito ang
lunsod/natural na komunidad ng Greenline/ Hangganan ng
haba ng pinaghahatiang hangganan sa pagitan ng mga iminungkahing lugar ng
Panlunsod na Pagpapayabong (UGB) upang mabawasan ang
pagpapaunlad at natural na lugar sa silangan. Matatagpuan ang kabuuan ng Lugar
haba ng pinaghahatiang hangganan sa pagitan ng mga lugar ng ng Ispesipikong Plano sa loob ng Hangganan ng Panlunsod na Pagpapayabong
panlunsod na pagpapaunlad at natural na lugar sa
(UGB), mga limitasyon ng lunsod ng Lunsod ng San José, sphere ng impluwensiya,
pamamagitan ng pag-cluster at paglalagay ng bagong
at lugar ng panlunsod na serbisyo. Matatagpuan ang Lugar ng Plano sa lokasyong
pagpapaunlad malapit sa kasalukuyang pagpapaunlad. Ang
quasi-infill na napapalibutan ng kasalukuyang pagpapaunlad na may ilang harapan
mga pangunahing lugar kung saan makikitang katabi ng mga
ng gusali. Kung mayroong pinaghahatiang hangganan sa pagitan ng mga lote ng
natural na komunidad ang UGB ay kinabibilangan ng Baylands tirahan at ng UGB, gumagawa ng buffer ang mga kinakallangang bakuran sa likod
sa Alviso, Santa Teresa Hills, Alum Rock Park, at Evergreen.
ng mga lote.
Patakarang ER-6.3: Gumamit ng ilaw na hindi nakakasilaw sa Naaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito dahil gaya ng inilarawan sa Mga
mga lugar na ginawa katabi ng mga natural na lugar, kasama na Alituntunin sa Disenyo ng Arkitektura (Kabanata 5) ng Ispesipikong Plano, ang panlabas
ang mga kagubatang may katabing katubigan. Ang anumang
na ilaw ng mga lugar ng pagpapaunlad ay hindi dapat mapanghimasok at hindi
malakas na ilaw na gagamitin malapit sa mga natural na lugar
magdudulot ng silaw o hindi lalampas sa mga katabing ari-arian o sa mga lugar na para
ay ilalagay nang malapit sa lupa hangga't maaari at itututok
sa lahat na bukas na espasyo, sa partikular sa mga lugar na may nakatirang ligaw na
pababa o palayo sa mga natural na lugar.
buhay. Hinihikayat din ang ilaw na matipid sa enerhiya at may mababang boltahe. Dapat
itutok ang mga instalasyon ng ilaw pababa upang mabawasan ang mga epekto ng
polusyon sa ilaw.
Patakarang ER-6.6: Hikayatin ang paggamit ng mga
Naaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito dahil hinihikayat ng Ispesipikong
katutubong halaman sa pagpapaganda ng lupa ng mga lugar ng Plano ang paggamit ng mga katutubong halaman sa pagpapaganda ng lupa na katabi ng
pagpapaunlad na katabi ng mga natural na lupa.
bukas na espasyo sa silangan ng Lugar ng Plano at sa loob ng lagusan ng Fowler Creek.
Gaya ng inilalarawan sa Mga Alituntunin sa Pagdidisenyo para sa Pagpapaganda ng
Lupa (Kabanata 6) ng Ispesipikong Plano, hinihikayat ng tema ng pagpapaganda ng lupa
para sa lagusan ng Fowler Creek ang paggamit ng mga katutubong parang at pantakip
ng lupa. Higit pa rito, hinihikayat ng Mga Alituntunin sa Pagpapaganda ng Lupa ang
paggamit ng mga materyales na katutubo at nakakaangkop sa tagtuyot at matigas at ang
pagiging akma sa mga kasalukuyang nakapalibot na halaman sa rehiyon sa kabuaan ng
Lugar ng Plano.
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Naaayon?
Naaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito. Ang Ispesipikong Lugar ay hindi
Naaayon
inaasahang magdudulot ng panrehiyong paglipat ng ligaw na buhay at mga alagang
hayop dahil ang mga lupa sa hilaga, kanluran, at timog ng lugar ay natayuan na ng mga
kalsada, tirahan, at iba pang mga gusali. Sa kasalukuyan, mayroon ding nakapalibot na
bakod ng kabit-kabit na kadena sa lugar sa mga direksyong ito. Ang bakod at
kasalukuyang nakapalibot na pagpapaunlad ay nagsisilbing mga pisikal na harang sa
paglipat ng ligaw na buhay sa mga direksyong ito. Sa kasalukuyan, mas maraming
bukas na lupa sa silangan. Inaatas ng Ispesipikong Plano na ang lahat ng loteng
nakadikit sa Hangganan ng Panlunsod na Pagpapayabong ay dapat magkaroon ng
bakod sa kahabaan ng linya ng ari-ariang iyon, na nagbibigay ng harang upang
mapigilan ang paglipat ng mga hayop sa pagitan ng mga napaunlad na lugar at natural
na lugar na tirahan ng hayop at halaman.
Naaayon
Patakarang ER-6.8: Idisenyo at itayo ang pagpapaunlad na
Naaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito dahil hindi ito magreresulta sa mga
iiwas sa mga pagbabago sa mga pattern ng labasan ng tubig sa pagbabago sa mga pattern ng labasan ng tubig sa mga katabing natural na lugar sa
mga katabing natural na lugar at para sa mga katabing
labas ng UGB dahil ang mga lugar na ito ay may paakyat na agos ng tubig mula sa Lugar
katutubong puno, gaya ng mga oak.
ng Plano at hindi ito maaapektuhan ng pababang agos ng tubig ng pagpapaunlad.
Pagdating sa Fowler Creek, papanatilihin ng Ispesipikong Plano ang lugar na ito na
malapit sa katubigan sa natural nitong estado at hindi nito papalitan ang kurso ng tubig na
sumusuporta sa mga puno sa pamamagitan ng pababang agos ng tubig. Higit pa, ang
pagsunod sa mga kinakailangan sa tubig ng bagyo ng Lunsod ay hindi magreresulta sa
malaking pagbabago sa dami o bilis ng daloy ng tubig sa ibabaw ng lupa sa sapa. Sa
pagpapanatili sa kasalukuyang proporsyon ng daloy ng tubig sa ibabaw ng lupa sa
Fowler Creek, mababawasan ang posibilidad ng erosyon sa pababang agos ng tubig.
Pinoprotektahan nito ang mga kasalukyang puno na katabi ng Lugar ng Plano sa
kahabaan ng Fowler Creek. Karamihan sa iba pang lugar na pababa ang agos mula sa
Lugar ng Plano ay pinaunlad nang may mga paggamit para sa tirahan na may mga
pandekorasyon at/o katutubong puno na pinapaganda o dinidiligan.
Layuning ER-8: Tubig ng Bagyo.
Bawasan ang mga hindi magandang epekto sa kalidad ng tubig sa ilalim at ibabaw ng lupa at protektahan ang ari-arian at mga likas na yaman mula sa daloy
ng tubig ng bagyo na nagmula sa Lunsod ng San José.
Naaayon
Patakarang ER-8.1: Pamahalaan ang daloy ng tubig ng bagyo Naaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito dahil, papamahalaan ang daloy ng
bilang pagsunod sa Mga Patakaran sa Panlunsod na Daloy ng tubig ng bagyo mula sa Lugar ng Plano nang naaayon sa mga probisyon ng mga
Tubig Pagkatapos ng Konstruksiyon (6-29) at Pamamahalang
naaangkop na kinakailangan na nauugnay sa paglilinis ng tubig ng bagyo. Ayon sa mga
Hydromodification (8-14) ng Lunsod.
kinakailangan ng tubig ng bagyo, kinakailangang linisin ang 100% ng tubig ng bagyo
alinsunod sa mga panukala ng pagpapaunlad na walang masyadong epekto (LID),
kasama na ang pangongolekta ng tubig-ulan, pagsasala, at biotreatment. Ang isang
paraan upang sumunod sa naaangkop na batas ay ipinapakita sa Kabanata 7:
Imprastraktura at Mga Pampublikong Serbisyo, kung saan ang konseptuwal na plano ng
pamamahala ng tubig ng bagyo ay binubuo ng maraming antas na istratehiya ng
pamamahala ng tubig ng bagyo na ispesipikong dinisenyo upang mitigahin ang
anumang posibleng epekto ng tubig at upang protektahan at pagandahin ang mga
paggana at kahalagahan ng mga tagapagdulot ng labasan ng tubig sa loob ng Lugar ng
Ispesipikong Plano at sa mga lugar ng pababang agos ng tubig.
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Patakarang ER-6.7: Maglagay ng mga harang sa paglipat ng
hayop sa loob ng bagong pagpapaunlad at, kapag posible, sa
loob ng kasalukuyang pagpapaunlad, upang mapigilan ang
paglipat ng mga hayop (hal., mga alagang hayop at ligaw na
buhay) sa pagitan ng mga napaunlad na lugar at natural na
lugar na tirahan ng hayop at halaman kung saan makakatulong
ang mga nasabing harang na protektahan ang mga sensitibong
species.
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Ipinapakita ng konseptuwal na plano ng pamamahala ng tubig ng bagyo na ang
labasan ng tubig sa lugar ay papadaluyin sa isa sa tatlong magkakahiwalay na
sistema ng tatlong lawa na kinabibilangan ng imbakan, basin ng bio-treatment at
isang basin ng Plano ng Pamamahalang Hydromodification (HMP) na nakakatugon
sa mga naaangkop na kinakailangan na nauugnay sa pagkolekta ng sediment sa
lugar bago pumasok sa sistema ng labasan ng bagyo. Makakatulong din ang mga
EDF na HWQ-1 (Bioretention at Mga Pagpapaganda ng Lupa) at HWQ-2
(Pagpapanatili ng Mga Aparatong Pansala ng Tubig ng Bagyo) na sulitin ang
pagsasala, pag-iimbak, at muling paggamit ng tubig ng bagyo.
Patakarang ER-8.4: Tasahin ang posibilidad ng kontaminasyon Naaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito dahil gagamit ng mga panukala
ng tubig sa ilalim at ibabaw ng lupa at mag-atas ng mga
ng pagpapaunlad na walang masyadong epekto (LID) (kasama na ang
pangongolekta ng tubig-ulan, muling paggamit, pagsasala, at biotreatment) upang
naaangkop na panukalang pang-iwas kapag nagmungkahi ng
bagong pagpapaunlad sa mga lugar kung saan ididirekta ang
gawing malinis ang daloy ng tubig ng bagyo at muling i-charge ang tubig sa ilalim
daloy ng tubig ng bagyo sa mga sapa paatas mula sa mga
ng lupa alinsunod sa mga naaangkop na alituntunin, pamantayan at kinakailangan
pasilidad ng muling pag-charge ng tubig sa ilalim ng lupa.
ng Lunsod ng San José.
Patakarang ER-8.5: Sigurihin na sinusulit ng lahat ng proyekto Naaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito dahil, ayon sa inaatas ng batas,
ng pagpapaunlad sa San José ang mga oportunidad na
susunod ang proyekto sa mga naaangkop na panrehiyon at lokal na kinakailangan
magsala, magpasok, mag-imbak at muling gumamit o
sa tubig ng bagyo na nag-uutos na linisin ang 100% ng daloy ng tubig ng bagyo sa
magpasingaw ng daloy ng tubig ng bagyo sa lugar.
pamamagitan ng mga panukala ng pagpapaunlad na walang masyadong epekto
(LID). Kabilang sa mga panukalang ito ang pangongolekta ng tubig-ulan, muling
paggamit, pagsasala, at biotreatment. Ayon sa kinakailangan ng mga naaangkop
na panrehiyon at lokal na alituntunin at pamantayan sa pagkontrol, gumagamit ang
proyekto ng mga panukalang LID upang mabawasan ang dami ng mga
pamparuming napupunta sa lugar at upang mapanatili ang mga proporsyon ng
daloy ng tubig sa ibabaw ng lupa bago ang pagpapaunlad. Makakatulong din ang
mga EDF na HWQ-1 (Bioretention at Mga Pagpapaganda ng Lupa) at HWQ-2
(Pagpapanatili ng Mga Aparatong Pansala ng Tubig ng Bagyo) na sulitin ang
pagsasala, pag-iimbak, at muling paggamit ng tubig ng bagyo.
Patakarang ER-8.7: Hikayatin ang muling paggamit ng tubig ng Naaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito dahil hinihikayat ng Mga
bagyo para sa mga paggamit na may benepisyo sa
Alituntunin sa Hindi Nasisirang Pagpapaganda ng Lupa na tinukoy sa Kabanata 6
kasalukuyang imprastraktura at pagpapaunlad sa hinaharap sa ng Ispesipikong Plano ang instalasyon ng mga bariles ng ulan, tangkeng pansahod
pamamagitan ng instalasyon ng mga bariles ng ulan, tangkeng ng tubig-ulan, o iba pang imbakan ng tubig at mga pasilidad ng muling paggamit
pansahod ng tubig-ulan, o iba pang imbakan ng tubig at mga
upang isulong ang muling paggamit ng tubig ng bagyo sa Lugar ng Plano.
pasilidad ng muling paggamit.

Naaayon?

Naaayon

Naaayon

Naaayon
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Naaayon?
Layuning ER-9: Mga Tagapagdulot ng Tubig.
Protektahan ang mga tagapagdulot ng tubig dahil mahalaga ang mga ito sa kalagayan ng ekolohiya at ekonomiya ng rehiyon at ng mga residente nito.
Patakarang ER-9.3: Gamitin ang mga tagapagulot ng tubig sa Naaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito dahil hindi nito uubusin ang
Naaayon
paraang hindi makakaubos sa supply ng tubig sa ibabaw o ilalim supply ng tubig sa ibabaw at ilalim ng lupa o magdudulot ng pag-overdraft ng basin
ng lupa o magdudulot ng pag-overdraft ng basin ng tubig sa
ng tubig sa ilalim ng lupa. Higit pa, ang Groundwater Basin ng Santa Clara ay may
ilalim ng lupa.
sapat na mga supply ng tubig upang maserbisyuhan ang Ispesipikong Plano. Bilang
karagdagan, gaya ng tinalakay sa itaas, ipapatupad ang paggamit ng mga
panukalang LID at mga EDF na HWQ-1 (Bioretention at Mga Pagpapaganda ng
Lupa) at HWQ-2 (Pagpapanatili ng Mga Aparatong Pansala ng Tubig ng Bagyo)
upang tumulong na masulit ang pagsasala, pag-iimbak, at muling paggamit ng tubig
ng bagyo.
Layuning ER-10: Arkeolohiya at Paleontolohiya.
Ipreserba at panatilihin ang mga istraktura, lugar, distrito at artifact na mahalaga batay sa arkeolohiya upang makapagsulong ng mas malalim na diwa ng
kamalayan sa kasaysayan at pagkakakilanlan ng komunidad.
Patakarang ER-10.2: Pagkilala na maaaring may makitang mga Naaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito. Tulad ng inilalarawan sa EDF
Naaayon
labi ng taong Native American sa mga hindi inaasahang
na CUL-3 (Mga Labi ng Hindi Kilalang Tao), bago ang paglalabas ng anumang mga
lokasyon, ipatupad ang isang kinakailangan sa lahat ng permiso permiso sa pagpapatag, o anumang permisong nagbibigay ng awtorisasyon sa
sa pagpapaunlad at pansamantalang mapa ng subdibisyon na pagkalkal ng lupa, dapat ipakita ng aplikanteng proyekto, sa ikalulugod ng Direktor
kapag natuklasan ang mga ito sa panahon ng konstruksiyon, na ng Pagpaplano, Pagtatayo, at Pagpapatupad ng Kodigo, na may isinamang tala
dapat itigil ang aktibidad ng pagpapaunlad hanggang
tungkol sa pagkakatuklas ng mga labi ng tao, bilang pagsunod sa pangkalahatang
makumpirma ng propesyonal na eksaminasyon ng arkeolohiya mailalapat na batas at mga alituntunin ng CEQA, sa anumang mga plano ng
kung tao ang nakalibing. Kung matukoy na isang Native
pagpapatag. Kung may natuklasang mga labi ng tao, dapat sundin ang lahat ng
American ang mga labi, dapat ipatupad ang mga naaangkop na pangkalahatang naaangkop na batas at mga alituntunin ng CEQA.
batas ng Estado.
Kung matukoy ng koroner ng county na Native American ang mga labi, dapat sundin
ng aplikanteng Proyekto ang lahat ng kinakailangang patakaran, ordinansa o batas.
Patakarang ER-10.3: Siguruhing ipapatupad ang mga batas,
Naaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito. Ang pagpapatupad ng
Naaayon
regulasyon, at kodigo sa pagpapanatili ng kasaysayan ng
pagpapaunlad na pinapahintulutan ng Ispesipikong Plano ay mangangailangan ng
Lunsod, Estado, at Federal na pamahalaan, kasama ang mga
pagsunod sa mga naaangkop na batas, na nauugnay sa mga yamang arkeolohikal
batas na nauugnay sa mga yamang arkeolohikal at
at paleontolohikal. Sisiguruhin ng mga EDF na CUL-1 (Pagtuklas ng Mga Hindi Alam
paleontolohihal, upang masiguro ang sapat na proteksyon para na Yamang Kultural), CUL-2 (Pagtuklas ng Mga Hindi Alam na Yamang
Paleontolohikal), at CUL-3 (Pagtuklas ng Mga Hindi Alam na Labi ng Tao) ang sapat
sa mga makasaysayan at sinaunang yaman.
na proteksyon sa mga makasaysayan at sinaunang yaman. Walang
makasaysayang yaman sa Lugar ng Plano.
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Naaayon?
Mga Pagsasaalang-alang / Panganib sa Kapaligiran
Layuning EC-1: Pagtutugma ng Mga Antas ng Ingay sa Komunidad at Paggamit ng Lupa.
Bawasan ang epekto ng ingay sa mga tao sa pamamagitan ng mga diskarte sa pagbabawas at pagpapahinto sa ingay, at sa pamamagitan ng mga patakaran
sa naaangkop na paggamit ng lupa.
Patakarang EC-1.1: Hanapin ang bagong pagpapaunlad sa mga Naaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito dahil sangkot dito ang
Naaayon
lugar kung saan naaangkop ang mga antas ng ingay para sa mga pagpapaunlad ng isang komunidad ng pabahay sa nakatatanda at matatagpuan sa
iminungkahing paggamit. Isaalang-alang ang mga pamantayan at lugar na pinapalibutan ng mga paggamit para sa tirahan at kung saan ang mga
tagubilin sa ingay ng pederal, estado at Lunsod bilang bahagi ng
antas ng ingay ay naaangkop para sa mga paggamit para sa tirahan. Ang mga
pagsusuri sa bagong pagpapaunlad. Kasama sa mga naaangkop iminungkahing paggamit para sa tirahan sa loob ng Ispesipikong Plano ay
na pamantayan at tagubilin para sa mga paggamit ng lupa sa San inaasahang gagawa ng mababang antas ng ingay na karaniwan sa paggamit para
José ang:
sa tirahan na nauugnay sa pagpapanatili ng bahay at iba pang mga aktibidad sa
tirahan. Magiging naaayon ang Ispesipikong Plano sa lahat ng pamantayan at
alituntunin sa ingay ng pederal, estado, at Lunsod. Bilang karagdagan, sisiguruhin
Mga Antas ng Panloob na Ingay
•
Ang pamantayan ng Lunsod para sa mga antas ng panloob ng EDF na NOI-1 (HVAC at Kagamitan sa Pul ng Sentrong Panlibangan) at NOl-2
(Paghahanda sa Lugar, Pagpapatag, Konstruksiyon ng Gusali at Pagsesemento)
na ingay sa mga tirahan, hotel, motel, pasilidad ng
ang pagsunod sa mga pamantayan sa ingay ng Lunsod.
pangangalaga sa tirahan, at ospital ay 45 dBA DNL.
Magsama ng naaangkop na disenyo ng lugar at gusali,
konstruksiyon ng gusali at mga diskarte sa pagpapahina ng
ingay sa bagong pagpapaunlad upang matugunan ang
pamantayang ito. Para sa mga lugar na may mga antas ng
panlabas na ingay na 60 dBA DNL o higit pa, kinakailangan
ng pagsusuri sa acoustics na sumusunod sa mga protokol
sa Kodigo ng Pagtatayo sa California na pinagtibay ng
Lunsod upang maipakita na makakatugon ang mga
proyekto ng pagpapaunlad sa pamantayang ito. Dapat
ibatay ng pagsusuri sa acoustics ang mga kinakailangang
diskarte sa pagpapahina ng ingay sa inaasahang dami ng
trapiko sa Pangkalahatang Plano para sa Hinaharap upang
masiguro ang pagiging tugma ng paggamit ng lupa at
pagiging naaayon sa Pangkalahatang Plano sa kabuuan ng
itatagal ng planong ito.
Mga Antas ng Panlabas na Ingay
•
Ang tinatanggap na layuning antas na panlabas na ingay ng
Lunsod ay 60 dBA DNL o mas mababa para sa mga
paggamit para sa tirahan at karamihan ng lupang panginstitusyon (Talahanayan EC-1). Ang tinatanggap na layuning
antas na panlabas na ingay ay itinakda para sa Lunsod,
maliban sa paligid ng Pandaigdigang Paliparan ng San José
at sa Downtown, gaya ng inilalarawan sa ibaba:
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Idulot na tumaas ang DNL sa mga receptor na sensitibo sa
ingay nang limang dBA DNL o higit pa kung saan ang mga
antas ng ingay ay mananatiling “Normal na Tinatanggap”; o
Idulot na tumaas ang DNL sa mga receptor na sensitibo sa
ingay nang tatlong dBA DNL o higit pa kung saan ang mga
antas ng ingay ay magiging katumbas o lalampas sa antas
na “Normal na Tinatanggap” o.

Pahayag ng Pagiging Naaayon

Naaayon?

Naaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito dahil ang mga iminungkahing
paggamit para sa tirahan sa loob ng Ispesipikong Plano ay inaasahang gagawa
ng mababang antas ng ingay na karaniwan sa paggamit para sa tirahan na
nauugnay sa pagpapanatili ng bahay at iba pang mga aktibidad sa tirahan.

Naaayon

PANUKALANG INISYATIBONG DIREKTANG IHAHARAP SA MGA BOTANTE

H-21

Layunin / Patakaran ng Pangkalahatang Plano
o Para sa mga bagong proyekto ng tirahan para sa
maraming pamilya at para sa bahaging tirahan na
pagpapaunlad na magagamit sa maraming paraan,
gumamit ng pamantayang 60 dBA DNL sa mga
magagamit na lugar ng aktibidad sa labas, hindi
kasama ang mga balkonake at beranda ng bahay na
nakaharap sa mga kasalukuyang kalsada. Ang ilang
lugar para sa pangkalahatang paggamit na
makakatugon sa 60 dBA DNL na panlabas na
pamantayan ay magagamit ng lahat ng residente.
Gumamit ng mga diskarte sa pagpapahina ng ingay
gaya ng pagharang batay sa mga gusali at istraktura
para sa mga lugar para sa pangkalahatang paggamit
sa labas. Sa mga lugar na mapapaillaim sa mga
paglipad ng eroplano sa ibabaw o katabi ng mga
elevated na kalsada, gumamit ng mga diskarte sa
pagpapahina ng ingay upang makamit ang
pamantayang 60 dBA DNL para sa ingay mula sa
mga pinagmumulan maliban sa eroplano at mga
bahagi ng elevated na kalsada.
o Para sa mga paggamit para sa tirahan na pang-isang
pamilya, gumamit ng pamantayang 60 dBA DNL para
sa panlabas na ingay sa mga pribadong magagamit
na lugar ng aktibidad sa labas, gaya ng mga bakuran.
Patakarang EC-1.2: Bawasan ang mga epekto ng ingay ng
bagong pagpapaunlad sa mga paggamit ng lupa na sensitibo sa
mas mataas na antas ng ingay (Mga Kategorya 1, 2, 3 at 6) sa
pamamagitan ng paglilimita sa paggawa ng ingay at sa
pamamagitan ng pag-aatas na gumamit ng mga panukala sa
pagpapahina ng ingay gaya ng mga kulungan para sa acoustics
at harang ng tunog, kung posible. Isinasaalalang-alang ng
Lunsod na magkakaroon ng malaking epekto ng ingay kung ang
isang proyekto ay:



Isama ang mga aktibidad na nakakapagdulot ng malakas
na ingay (gaya ng demolisyon ng gusali, pagpatag,
paghuhukay, pagbabaon ng poste, paggamit ng
kagamitang malakas ang epekto, o pag-frame ng gusali) na
nagpapatuloy sa loob ng mahigit sa 12 buwan.

Pahayag ng Pagiging Naaayon
Naaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito dahil nagtakda ng mga
panukala upang mabawasan ang posibilidad ng mga epekto ng ingay sa panahon
ng paghahanda sa lugar, pagpapatag, konstruksiyon ng gusali at pagsesemento.
Aatasan ng EDF na NOI-2 (Paghahanda sa Lugar, Pagpapatag, Konstruksiyon ng
Gusali at Pagsesemento) ang aplikanteng proyekto na sumunod sa ilang
panukalang nakatuon na bawasan ang ingay na nauugnay sa konstruksiyon,
kasama na ang paglilimita sa mga oras ng konstruksiyon kapag nagpapatakbo sa
loob ng 500 talampakan ng isang kasalukuyang lugar ng tirahan tuwing weekday
mula 7 a.m. at 4 p.m., sinisigurong hindi gagawa ng mga aktibidad ng
konstruksiyon sa loob ng 500 talampakan ng anumang kasalukuyang paggamit
para sa tirahan sa loob ng tuluy-tuloy na panahon na mas mahaba sa isang taon,
pag-atas na nasa magandang kundisyon ang lahat ng kagamitang
pangkonstruksiyon, at pagtatalaga ng opisyal ng pagkabulahaw mula sa ingay na
tutugon at magsisiyasat ng mga reklamo sa ingay.
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Para sa mga ganoong malaki o kumplikadong proyekto,
kinakailangang magtalaga ng isang plano ng lohistika sa ingay
ng konstruksiyon na tutukoy sa mga oras ng konstruksiyon,
panukala sa pagbawas sa ingay at pag-alog, pagpapaskil o
pagsasabi ng mga iskedyul ng konstruksiyon, at pagtatalaga ng
tagapag-ugnay ng pagkabulahaw mula sa ingay na tutugon sa
mga reklamo ng kapitbahayan, bago ang pagsisimula ng
konstruksiyon at ipapatupad ang mga ito sa panahon ng
konstruksiyon upang mabawasan ang mga epekto ng ingay sa
mga katabing residente at iba pang mga paggamit.
Layuning EC-2: Pag-alog.
Bawasan ang mga epekto ng pag-alog sa mga tao, tirahan, at pagpapatakbo ng negosyo.
Patakarang EC-2.3: Atasan ang bagong pagpapaunlad na
Naaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito dahil hindi inaasahang
bawasan ang mga epekto ng pag-alog sa mga katabing paggamit
magpapatakbo ng malalaking kagamitan nang mas malapit sa 15 talampakan
sa panahon ng demolisyon at konstruksiyon. Para sa mga
mula sa mga paggamit para sa tirahan sa hinaharap, na magreresulta sa mga
sensitibong makasaysayang istraktura, gagamit ng limitasyon sa
antas ng pag-alog na 0.150 PPV o mas mababa, kasama ang iba pang
pag-alog na 0.08 in/seg PPV (peak particle velocity) upang
karaniwang kagamitan gaya ng mga bulldozer at loader na magreresulta sa mga
mabawasan ang posibilidad ng pinsala sa hitsura ng isang gusali.
antas ng pag-alog na 0.064 PPV o mas mababa. Ang mga antas na ito ay mas
Gagamit ng limitasyon sa pag-alog na 0.20 in/seg PPV upang
mababa sa 0.2 PPV na limitasyong itinakda ng Lunsod ng San José para sa
mabawasan ang posibilidad ng pinsala sa hitsura sa mga gusali ng posibleng pinsala sa hitsura. Bilang karagdagan, walang sensitibong
normal na nakasanayang konstruksiyon.
makasaysayang istraktura sa loob ng Lugar ng Plano.
Patakarang EC-2.4: Isaalang-alang ang mga epekto ng pag-alog Naaayon ang Inisyatiba sa patakarang ito. Ang Inisyatiba ay gagawa ng bagong
na mula sa lupa sa pag-aanalisa para sa mga posibleng
Paglalatag ng Pabahay sa Nakatatanda na kinabibilangan ng Lugar ng Plano. Gaya ng
pagbabago sa Paggamit ng Lupa / Diyagram ng Transportasyon. nakasaad sa Patakarang EC-1.1, kasama sa Ispesipikong Plano ang pagpapaunlad ng
isang komunidad ng pabahay sa nakatatanda na matatagpuan sa isang lugar na
pinapalibutan ng mga paggamit para sa tirahan. Ilalagay ang Lugar ng Plano sa isang
lugar kung saan ang mga antas ng ingay at pag-alog ay naaangkop para sa mga
paggamit para sa tirahan. Ang mga iminungkahing paggamit para sa tirahan sa loob ng
Ispesipikong Plano ay inaasahang gagawa ng mababang antas ng ingay at pag-alog
na karaniwan sa paggamit para sa tirahan na nauugnay sa pagpapanatili ng bahay at
iba pang mga aktibidad sa tirahan.

Naaayon?
Naaayon

Naaayon

Naaayon
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Layunin / Patakaran ng Pangkalahatang Plano
Patakarang EC-1.7: Atasan ang mga pagpapatakbo ng
konstruksiyon sa loob ng San José na gumamit ng pinakamahusay
na available na aparato at diskarteng pampahina ng ingay at
limitahan ang mga oras ng konstruksiyon malapit sa mga paggamit
para sa tirahan alinsunod sa Kodigong Munisipal ng Lunsod.
Isinasaalang-alang ng Lunsod na magkakaroon ng malaking
epekto ng ingay ng konstruksiyon kung ang isang proyektong
matatagpuan sa 500 talampakan ng mga paggamit para sa tirahan
o 200 talampakan ng mga paggamit na pang-komersiyal o pangopisina ay:

Patakarang EC-3.1: Idisenyo ang lahat ng bago o na-remodel na
matitirahang istraktura alinsunod sa pinakabagong Kodigo ng
Pagtatayo sa California at Kodigo ng Sunog sa California ayon sa
lokal na pagsusog at pinagtibay ng Lunsod ng San José, kasama
na ang mga probisyon ukol sa mga lateral na puwersa.
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Naaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito dahil ang lahat ng
Naaayon
pagpapahusay ng istraktura ay kinakailangang idisenyo alinsunod sa mga
naaangkop na pang-estado at lokal na batas. Higit pa rito, gaya ng inilarawan sa
mga EDF na GEO-2 (Heoteknikal na Pagsisiyasat at Ulat sa Antas ng Disenyo) at
GEO-3 (Paghuhukay at Pagbubutas sa Mga Lugar ng Pampuno), ang
pagpapaunlad sa loob ng Lugar ng Ispesipikong Plano ay isasailalim sa mga
heoteknikal na pagsisiyasat, kasama na ang mga paghuhukay at pagbubutas
upang matukoy ang mga naaangkop na solusyon ng inhinyeriyang heoteknikal.
Patakarang EC-3.2: Sa loob ng mga sonang nanganganib sa
Naaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito. Matatagpuan ang isang bahagi
Naaayon
lindol na tinukoy sa ilalim ng Batas sa Pagsosona ng Alquistng Lugar ng Plano sa loob ng isang tinukoy na sona na kinakailangang
Priolo Fault, Batas sa Pagmamapa ng Mga Mapanganib na
kumpletuhin ang isang kumprehensibong pag-aaral ng heolohika, gaya ng
Lindol sa California at/o ng Lunsod ng San José, kumpletuhin
inilarawan sa EDF na GEO-2 (Heoteknikal na Pagsisiyasat at Ulat sa Antas ng
ang mga heoteknikal at heolohikal na pagsisiyasat at aprubahan Disenyo). Bilang karagdagan, inaatas ng EDF na GEO-1 (Sona ng Pagbubukod) at
lang ang mga mungkahi ng pagpapaunlad kapag nasuri na ang GEO-3 (Paghuhukay at Pagbubutas sa Mga Lugar ng Pampuno) ang pagsunod sa
tindi ng mga panganib ng lindol at nagbigay ng mga naaangkop mga naaangkop na regulasyon ng Lunsod ukol sa clearance sa heolohikang
panganib, at karagdagang paghuhukay at pagbubutas kung inatas ng Lunsod, na
na panukala sa mitigasyon ayon sa sinuri at inaprubahan ng
higit na makakatugon sa mga epekto sa mga sonang nanganganib sa lindol.
Heolohista ng Lunsod ng San José. Susundin ang mga
alituntunin ng estasdo para sa pagsusuri at pagpapahina sa mga Tngnan ang pag-aanalisa ng Patakarang EC-3.1.
panganib ng lindol at ang pinagtibay ng Lunsod na Kodigo ng
Pagtatayo sa California.
Layuning EC-4: Mga Panganib sa Heolohiya at Lupa.
Bawasan ang panganib ng pinsala, pagkawala ng buhay, at pinsala sa ari-arian mula sa paggalaw ng lupa at dalisdis kasama na ang mga pagguho ng lupa,
pagkakaiba sa pag-settle, at pinabilis na erosyon.
Patakarang EC-4.1: Idisenyo at itayo ang lahat ng bago o naNaaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito. Tingnan ang pag-aanalisa sa
Naaayon
remodel na matitirahang istraktura alinsunod sa pinakabagong Patakarang EC-3.1. Aatasan din ang Ispesipikong Plano na sumunod sa lahat ng
Kodigo ng Pagtatayo sa California at mga kinakailangan ng
naaangkop na pangkontrol na kinakailangan sa Kodigong Munisipal ng Lunsod,
kodigong munipal ayon sa sinusog at pinagtibay sa Lunsod ng kasama na ang mga probisyon para sa lumalawak na lupa, pagpatag, at mga
San José, kasama na ang mga probisyon para sa lumalawak na kontrol sa tubig ng bagyo.
lupa, pagpatag, at mga kontrol sa tubig ng bagyo.
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Layunin / Patakaran ng Pangkalahatang Plano
Pahayag ng Pagiging Naaayon
Naaayon?
Layuning EC-3: Mga Panganib ng Lindol.
Bawasan ang panganib ng pinsala, pagkawala ng buhay, pinsala sa ari-arian, at pagkaantala sa komunidad mula sa pag-alog dahil sa lindol, pagputok ng
fault, pagbagsak ng lupa (liquefaction at lateral spreading), mga pagguho ng lupa dahil sa lindol, at iba pang pagkasira ng lupa dahil sa lindol.
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Pahayag ng Pagiging Naaayon
Naaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito. Ang proyekto ay susunod sa
mga naaangkop na kinakailangan ng Kodigong Munisipal ng Lunsod ng San José
na nauugnay sa pagpapatag, na nangangailangan ng paghahanda ng isang Plano
ng Pagkontrol sa Erosyon. Ang Plano ng Pagkontrol sa Erosyon ay dapat isama
sa mapa ng lugar/plano sa pagpatag o hiwalay na isumite, sa Direktor ng Mga
Pampublikong Gawain. Ang EDF na HWQ-3 (Mga Plano ng Pagkontrol sa
Erosyon) ay nangangailangan ng paghahanda at pagsusumite ng mga
pansamantala at pinal na plano ng pagkontrol sa erosyon sa Kagawaran ng Mga
Pampublikong Gawain ng Lunsod. Ang Plano ng Pagkontrol ay dapat isama sa
mapa ng lugar/plano sa pagpatag o hiwalay na isumite, sa Direktor ng Mga
Pampublikong Gawain. Ang EDF na HWQ-3 (Mga Plano ng Pagkontrol sa
Erosyon) ay nangangailangan ng paghahanda at pagsusumite ng mga
pansamantala at pinal na plano ng pagkontrol sa erosyon sa Kagawaran ng Mga
Pampublikong Gawain ng Lunsod.
Lahat o isang bahagi ng Lugar ng Plano ay nasa loob ng 1,000 talampakang
buffer para sa mga anyo ng lupang serpentine na alam na umiiral sa loob ng
Lunsod ng José. Naaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito dahil ang
pagpapatupad ng Ispesipikong Plano ay magsasama ng mga pinakamainam na
kasanayan sa pamamahala sa konstruksiyon na itinakda ng mga lokal at Pangestadong awtoridad sa pagkontrol ng polusyon sa hangin upang mabawasan ang
pagkakalantad sa natural na umiiral na asbestos. Isinama at sinuri ang mga
panukalang ito bilang bahagi ng mga permiso sa pagpatag kasama ng mga
naaangkop na pangkontrol na pamantayan at alituntunin at kinakailangan ng
Lunsod ng San José.

Naaayon?
Naaayon

Patakarang EC-4.6: Suriin ang pagpapaunlad na iminungkahi sa
Naaayon
mga lugar na may mga lupang naglalaman ng natural na umiiral na
asbestos (ibig sabihin, serpentinite) na mangangailangan ng
pagkalkal ng lupa at/o pagpapaunlad ng bagong tirahan o iba pang
mga sensitibong paggamit, para sa mga panganib sa mga tao mula
sa mga particle ng asbestos na nasa hangin sa mga panahon ng
konstruksiyon at pagkatapos ng konstruksiyon. Dapat tasahin ang
mga panganiib gamit ang mga alituntunin at regulasyon ng Distrito
ng Pamamahala sa Kalidad ng Hangin ng Bay Area at ng Lupon ng
Mga Tagapagdulot ng Hangin ng California.
Layuning EC-5: Mga Panganib ng Pagbabaha.
Protektahan ang komunidad mula sa pagbabaha at pag-apaw at panatilihin ang mga natural na katangian ng mga lokal na lambak ng baha at daanan ng baha.
Patakarang EC-5.4: Bumuo ng mga pasilidad sa pagkontrol ng Naaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito dahil ididisenyo ang mga
Naaayon
baha sa pakikipagtulungan sa Distrito ng Tubig ng Santa Clara pasilidad ng labasan ng tubig at pagpatag sa Lugar ng Plano upang maituon ang
Valley upang protektahan ang mga lugar mula sa pagkakaroon 100 taong pagdaloy mula sa gilid ng burol at Lugar ng Plano sa mga punto ng
ng “1%” o “100 taong” baha o mga mas madalang na pagbaha koneksyon ng kasalukuyang sistema ng labasan ng tubig ng bagyo sa paraang
kapag inaatas ng Estado.
makakaiwas sa mga iminungkahing tirahan. Bilang karagdagan, ididisenyo ang
pagpatag upang hindi mailalagay ang mga tirahan sa loob ng lugar ng
nanganganib sa baha sa loob ng 100 taon.
Patakarang EC-5.11: Kung posible, bawasan ang dami ng mga Malaking bahagi ng Lugar ng Ispesipikong Plano ang hindi pa napapaunlad at hindi
Naaayon
surface na hindi pinapasok ng tubig bilang bahagi ng muling
nagmumungkahi ng muling pagpapaunlad ng isang lugar na napaunlad na ang
pagpapaunlad at mga pagpapaganda ng kalsada sa
malaking bahagi. Gayunpaman, magiging naaayon ang Ispesipikong Plano sa
pamamagitan ng pagpili ng mga materyales, pagpaplano ng
patakarang ito dahil gaya ng inilarawan sa Mga Alituntunin sa Pagdidisenyo para sa
lugar, at disenyo ng kalye.
Pagpapaganda ng Lupa (Kabanata 6) ng Ispesipikong Plano, ang Plano ay gagamit
ng mga diskarte at materyales sa pagdidisenyo para sa pagpapaganda ng lupa na
magpapasok, magsasala, mag-iimbak, magpapasingaw, at/o magpapanatili ng daloy
ng tubig nang malapit hangga't maaari sa pinagmulan nito kung posible. Kasama sa
Ispesipikong Plano ang mga lugar ng bioretention at lugar ng pagpapaganda ng lupa
na katabi ng mga lakaran at pagpapaganda sa tawiran ng mga tao na hindi pinapasok
ng tubig. Higit pa, ang Ispesipikong Plano ay nagsasama ng mga panukala ng
pagpapaunlad na walang masyadong epekto (LID). Maaaring kabilang sa mga
panukalang ito ang pangongolekta ng tubig-ulan, muling paggamit, pagsasala, at
biotreatment.

PANUKALANG INISYATIBONG DIREKTANG IHAHARAP SA MGA BOTANTE

Layunin / Patakaran ng Pangkalahatang Plano
Patakarang EC-4.5: Siguruhin na ang anumang aktibidad ng
pagpapaunlad na nangangailangan ng pagpatag ay hindi
makakapekto sa mga katabing ari-arian, lokal na sapa at
sistema ng labasan ng tubig ng bagyo sa pamamagitan ng
pagdidisenyo at pagtatayo ng lugar upang maayos na lumabas
ang tubig at mabawasan ang erosyon. Kinakailangan ng Plano
ng Pagkontrol sa Erosyon para sa lahat ng pribadong proyekto
ng pagpapaunlad na may pag-usog ng lupa na isang akre o higit
pa, nasa tabi ng isang sapa/ilog, at/o matatagpuan sa mga lugar
ng burol. Kinakailangan din ng Mga Plano ng Pagkontrol sa
Erosyon para sa anumang pagpapatag na mangyayari sa
pagitan ng Oktubre 15 at Abril 15.

Patakarang EC-6.2: Iatas ang wastong pag-iimbak at paggamit
ng mga mapanganib na materyales at basura upang maiwasan
ang pagkatas, posibleng pagsabog, sunog, o ang pagtagas ng
mga mapanganib na gas, at upang mapigilan ang mga indibidwal
na maayos na materyales sa paghahalo upang makagawa ng
mga mapanganib na materyales, lalo na sa oras ng pagtatapon
ng mga negosyo at tirahan. Iatas ang wastong pagtatapon ng
mga mapanganib na materyales at basura sa mga lisensiyadong
pasilidad.
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Magiging naaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito dahil ang lahat ng
Naaayon
mapapanganib na materyales gaya ng asbestos, pinturang may lead, fluorescent
at mga instalasyon ng ilaw na mercury vapor ay kinakailangang itapon nang
maayos alinsunod sa mga naaangkop na regulasyon. Bilang karagdagan, inaatas
ng EDF HAZ-1 (Plano sa Pamamahala ng Lupa) na maghanda ng plano sa
pamamahala ng lupa para sa lahat ng aktibidad ng pagpapaunlad upang masiguro
na makakakuha ng sampol at wastong mapapangasiwaan/maitatapon ang mga
nahukay na lupa, at masasala/masusuri ang mga inangkat na pampunong
materyales bago gamitin ang mga ito sa ari-arian. Ang mga EDF na HAZ-2
(Pagsasaayos o Demolisyon ng Mga Kasalukuyang Istraktura), HAZ-3 (Pagabanduna sa Pang-agrikulturang Balon), at HAZ-4 (Pagtatapon ng Dram at
Transformer) ay nagbibigay ng mga rekomendasyon ukol sa pagtatapon ng mga
drum, asbestos, pinturang may lead at pag-aalis ng mga pang-agrikulturang balon
at transformer. Hindi inaasahang malaking bilang ng mga mapanganib na
materyales ang magagamit, iiimbak o ililipat papasok o palabas ng lugar
pagkatapos ng konstruksiyon, maliban sa mga kaunting dami ng mga materyales
na karaniwang nauugnay sa paggamit para sa tirahan.
Patakarang EC-6.6: Tugunan sa pamamagitan ng pagsusuri sa Naaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito dahil karamihan sa mga
Naaayon
kapaligiran para sa lahat ng mungkahi para sa mga bagong
paggamit ng lupa na nakapalibot sa Lugar ng Ispesipikong Plano ay mga
paggamit para sa tirahan, parke at libangan, paaralan, pagtinitirahang kapitbahayan, na hindi malamang na pagmumulan ng mga ilalabas na
aalaga sa araw, ospital, simbahan o iba pang mga paggamit na mapanganib na materyales. Bagama't matatagpuan ang Lugar ng Plano malapit sa
maglalagay sa isang sensitibong populasyon malapit sa mga
mga industriyal na paggamit sa timog, ang mga pag-apruba batay sa pagpapasya
lugar kung saan ang mga mapanganib na materyales ay
sa hinaharap para sa pagpapaunlad sa loob ng Lugar ng Plano ay isasailalim sa
matatagpuan o malamang na matatagpuan, ang posibilidad ng
pagsusuri sa kapaligiran sa hangganang kinakailangan ng batas. Gaya ng
isang aksidenteng paglabas, ang mga panganib na maidudulot
nakasaad sa Patakarang EC-6.2, aatasan ang aplikanteng proyekto na maghanda
sa kalusugan ng tao at para sa mga sensitibong populasyon, at ng Plano sa Pamamahala ng Lupa at ipatupad ang mga EDF na HAZ-1, HAZ-2, at
mga panukala ng mitigasyon, kung kinakailangan, upang
HAZ-3, na tumutukoy sa pagtatapon ng mga dram, asbestos, pinturang may lead
maprotektahan ang kalusugan ng tao.
at pag-aalis ng mga pang-agrikulturang balon at transformer.
Layuning EC-7: Kontaminasyon ng Kapaligiran.
Protektahan ang komunidad at kapaligiran mula sa pagkakalantad sa mapanganib na lupa, singaw ng lupa, tubig sa ilalim ng lupa, at kontaminasyon ng hangin sa
loob at mapanganib na materyales ng pagtatayo sa mga kasalukuyan at iminungkahing istraktura at pagpapaunlad at sa mga pampublikong ari-arian, gaya ng mga
parke at landas.
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Layunin / Patakaran ng Pangkalahatang Plano
Pahayag ng Pagiging Naaayon
Naaayon?
Patakarang EC-5.16: Ipatupad ang mga kinakailangan sa
Naaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito dahil papamahalaan ang daloy
Naaayon
Pamamahala sa Daloy ng Tubig sa Lunsod Pagkatapos ng
ng tubig sa lunsod mula sa Lugar ng Plano nang naaayon sa mga probisyon ng
Konstruksiyon ng Munisipal na Permiso ng NPDES ng Lunsod
mga naaangkop na pangkontrol na pamantayan, alituntunin at kinakailangan ng
upang mabawasan ang daloy ng tubig sa lunsod mula sa mga
Lunsod ng San José.
lugar ng proyekto.
Layuning EC-6: Mga Mapanganib na Materyales.
Protektahan ang komunidad mula sa mga panganib na kaakibat sa paglilipat, pamamahagi, paggamit, pag-iimbak, at pagtatapon ng mga mapanganib na materyales.
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Patakaran EC-7.2: Tukuyin sa mga gagamit sa hinaharap ang
kasalukuyang pamparumi sa lupa, singaw mula sa lupa, tubig sa
lupa, at panloob na hangin, at ang pagbabawas ng mga
panganib sa kapaligiran at sa kalusugan ng tao, at magkaloob
bilang bahagi ng proseso ng pagsusuri sa kapaligiran para sa
lahat ng proyekto sa pagpapaunlad at muling pagpapaunlad.
Dapat idisenyo ang mga panukalang pagbabawas ng mga
pamparumi sa lupa, singaw mula sa lupa, at tubig sa lupa upang
maiwasan ang posibilidad ng masamang epekto sa kapaligiran o
kalusugan ng tao, alinsunod sa mga panrehiyon, pang-estado, at
pederal na batas, regulasyon, alituntunin, at pamantayan.
Patakaran EC-7.5: Sa mga lugar ng pagpapaunlad at muling
pagpapaunlad, iatas na magkaroon ang lahat ng pinagmulan ng
iniangkat na panambak ng sapat na dokumentasyong malinis at
walang pamparumi ito at/o katanggap-tanggap ito para sa
iminumungkahing paggamit sa lupa ayon sa mga naaangkop na
antas ng pamparumi sa pagsasala sa kapaligiran. Dapat
sumunod sa mga lokal, panrehiyon, at pang-estadong iniaatas
kapag nagtatapon ng tubig sa lupa mula sa paghuhukay sa mga
lugar ng konstruksiyon.

Pahayag ng Pagiging Naaayon
Naaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito dahil walang anumang lugar sa
Lugar ng Plano na natukoy na kabilang sa listahan ng mapanganib na lugar na
hazardous site list na kinalap alinsunod sa Seksyon 65962.5 ng Kodigo ng
Pamahalaan. Walang kasalukuyang kapakinabangan ang Lugar ng Plano na
maituturing na kundisyon ng kapaligiran na maaaring magkaroon ng masamang
epekto sa komunidad o kapaligiran. Dating ginamit ang Lugar ng Plano para sa
mga layuning pang-agrikultura. Kabilang sa mga alam na potensyal na pamparumi
ng lupa ang arsenic at mga bahagyang nakabaong 55 galong dram ng lupa at
graba sa hilagang bahagi ng Lugar ng Plano. Gaya ng nakasaad sa pagsusuri para
sa Patakaran Policy EC-6.2, iaatas sa aplikante ng proyekto na maghanda ng
Plano sa Pamamahala ng Lupa at ipatupad ang mga EDF na HAZ-2, HAZ-3, at
HAZ-4, na tumutukoy sa pagtatapon ng mga dram, asbestos at pinturang may
lead, at pag-aalis ng mga pang-agrikulturang balon at transformer na nakita sa
lugar, upang bawasan hanggang maaari ang mga epekto ng mapapanganib na
materyales sa kalikasan at panatilihin ang Lugar ng Plano sa kundisyong hindi
magkakaroon ng masamang epekto sa paggamit dito bilang tirahan sa hinaharap.
Naaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito dahil walang insidente ng
pagkatapon sa labas ng lugar na mukhang malamang na magkaroon ng matinding
epekto sa lupa, singaw mula sa lupa, o tubig sa lupa sa ilalim ng Lugar ng Plano.
Bilang pagtugon sa mga kudisyon sa lugar, iniaatas ng EDF-HAZ 1 ang
paghahanda ng Plano sa Pamamahala ng Lupa para sa lahat ng aktibidad sa
pagpapaunlad. Dapat ihanda ng aplikante ng Proyekto ang plano para sa
pagpapaunlad sa hinaharap upang matiyak na masa-sampol at
mapapangasiwaan/maitatapon nang wasto ang nahukay na lupa, at
masasala/masusuri ang mga iniangkat na materyal na panambak bago gamitin ang
mga ito sa ari-arian. Bilang karagdagan, iniaatas ng EDF-HAZ-4 na itapon nang
wasto ng aplikante ng Proyekto ang mga dram at transformer alinsunod sa mga
naaangkop na iniaatas ng ahensiya sa pangangasiwa.
Naaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito dahil ayon sa tinukoy sa EDF
HAZ-1 (Plano sa Pamamahala ng Lupa), dapat maghanda ng plano sa
pamamahala ng lupa para sa lahat ng aktibidad sa pagpapaunlad na nagaganap
sa Lugar ng Plano. Matitiyak ng planong ito na masasala/masusuri ang mga
iniangkat na materyal na panambak bago gamitin ang mga ito sa Lugar ng Plano.
Susunod sa mga lokal, panrehiyon, at pang-estadong inaatas kapag nagtatapon
ng tubig sa lupa mula sa paghuhukay sa mga lugar ng konstruksiyon.

Naaayon?
Naaayon

Naaayon

Naaayon
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Layunin / Patakaran ng Pangkalahatang Plano
Patakaran EC-7.1: Para sa mga proyekto sa pagpapaunlad at
muling pagpapaunlad, iatas ang pagsusuri ng mga nagdaan at
kasalukuyang kapakinabangan ng lugar upang matukoy kung
may mga potensyal na kundisyon ang kapaligiran na maaaring
magkaroon ng masamang epekto sa komunidad o kapaligiran.

Pahayag ng Pagiging Naaayon
Naaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito dahil ayon sa Mga Alituntunin
sa Disenyo ng Arkitektura ng Ispesipikong Plano (Kabanata 5), hinihikayat na
gumamit ng mga luntiang kasanayan sa pagpapatayo para sa mga gusali nang
higit pa sa iniaatas ng naaangkop na batas, hanggang sa maaari at naaangkop,
kabilang ang paggamit ng mga materyal ng gusali gaya ng materyales sa
konstruksiyon na walang formaldehyde, pinturang kakaunti ang VOC at gawa sa
tubig, at ang paggamit ng mga ininhinyerong produktong kahoy. Hinihikayat ang
paggamit ng mga luntiang materyal na nakakatagal sa mga lokal na kundisyon ng
kapaligiran, kabilang ang karpet na gawa sa na-recycle na bagay, insulasyong
gawa sa cellulose, ininhinyerong kahoy, sertipikadong kahoy, natural na panakip sa
sahig, at pintura o barnis na gawa sa na-recycle na bagay para sa loob ng gusali.
Naaayon ang Ispesipikong Plano sa layuning ito ayon sa nakasaad sa pagsusuri
para sa Patakaran EC-4.6.

Naaayon?
Naaayon

H-27

Patakaran EC-7.7: Tukuyin kung may asbestos na natural na
Naaayon
matatgpuan sa anumang lugar ng pagpapaunlad o muling
pagpapaunlad na wala pang 1,000 talampakan ang layo sa tiyak,
hinihinala, o malamang na yunit ng heograpikong ultramafic na
bato (gaya ng inilalarawan sa mga mapang binuo ng Kagawaran
ng Konserbasyon – Dibisyon ng Mga Minahan at Heolohiya) o
anumang iba pang tiyak o hinihinalang lokasyon ng serpentina o
natural na matatagpuang asbestos, at kung gayon, sumunod sa
mga iniaatas ng Panukala sa Pagkontrol ng Nakakalasong
Asbestos sa Hangin ng Distrito ng Pamamahala sa Kalidad ng
Hangin ng Bay Area.
Layunin EC-8: Mga Panganib ng Sunog sa Lunsod at sa Hindi Nalinang na Lupain.
Protektahan ang mga buhay at ari-arian laban sa mga panganib na nauugnay sa mga emerhensiya sa pagkasunog kung saan magkarugtong ang lunsod at
hindi nalinang na lupain.
Patakaran EC-8.3: Para sa pagpapaunlad na iminumungkahi
Naaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito. Dahil matatgpuan ang Lugar
Naaayon
para sa mga parselang nasa sona kung saan may malaking
ng Plano sa sona kung saan may malaking posibilidad ng pagkasunog (FHSZ),
posibilidad ng pagkasunog o sa lugar kung saan magkarugtong iniaatas na sumunod ang lahat ng bagong konstruksiyon sa mga naaangkop na
ang lunsod at hindi nalinang na lupain, magpatupad ng mga pag- batas ng estado na nauugnay sa mga aktibidad ng konstruksiyon. Bukod pa rito,
aatas para sa mga materyal at pamamaraan sa pagpapatayo
iniaatas sa lahat ng gusali at istraktura sa FHSZ na magpanatili ng protektadong
upang magkaloob ng makatwirang antas ng proteksiyon laban sa espasyo alinsunod sa Kodigo ng Pamahalaan 51175-51189 at Kodigo sa sunog
pagkakalantad sa sunog na mabilis kumalat sa labas alinsunod ng County ng Santa Clara.
sa mga iniaatas sa Kodigo sa Pagpapatayo ng California na
ipinagtibay sa Lunsod.
Patakaran EC-8.4: Iatas ang paggamit ng pinakamahuhusay na Naaayon ang Ispesipikong Plano sa layuning ito ayon sa nakasaad sa pagsusuri
Naaayon
kasanayan sa pamamahala ng halaman sa protektadong
para sa Patakaran EC-8.3.
espasyo upang protektahan ang mga istraktura at ang lugar
malapit sa ugnayan ng lunsod at hindi nalinang na lupain.
Imprastraktura
Layunin IN-1: Pangkalahatang Tadhana ng Imprastraktura.
Magkaloob at magpanatili ng sapat na imprastraktura para sa tubig, nagamit na tubig, tubig bagyo, pagproseso sa tubig, duming nasala sa tubig at pagre-recycle, at
na-recycle na tubiga upang masuportahan ang mga pangangailangan ng mga residente at negosyo ng Lunsod.

PANUKALANG INISYATIBONG DIREKTANG IHAHARAP SA MGA BOTANTE

Layunin / Patakaran ng Pangkalahatang Plano
Patakaran EC-7.6: Hihikayatin ng Lunsod ang paggamit ng mga
luntiang kasanayan sa pagpapatayo upang mabawasan ang
pagkalantad sa mga maigting o iba pang mapanganib na
materyal sa bagong materyales para sa konstruksiyon.
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Pahayag ng Pagiging Naaayon
Naaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito. Iniaatas ng Mga Pamantayan
sa Pagsosona at Pagpapaunlad ng Ispesipikong Plano (Kabanata 2) na
magkaloob ng imprastraktura ang bawat yugto ng bagong pagpapaunlad upang
makatugon sa pangangailangan sa utilidad at imprastraktura ng yugto. Nakasaad
sa Kabanata 7 ng Ispesipikong Plano, Imprasraktura at Mga Pampublikong
Serbisyo, na may sapat na panustos na tubig ang Munisipal na Patubig ng San
José para sa proyekto, at ang aplikante ng proyekto ang magiging responsable
para sa pagpapatayo ng mga sistema ng naiinom at na-recycle na tubig sa Lugar
ng Plano. Kapag napatayo ito, inaasahang patatakbuhin at pamamahalaan ng
Munisipal na Sistema ng Tubig ng San José ang sistemang ito. Gagawa ng mga
pagpapahusay sa duming nasala sa tubig ang proyekto upang matugunan ang
duming nasala sa tubig mula sa Lugar ng Plano, na dapat idisenyo alinsunod sa
naaangkop na pamantayan sa pagdidisenyo ng Lunsod ng San José. Iaayon ang
laki ng lahat ng pasilidad upang mapangasiwaan ang duming nasala sa tubig na
magagawa sa pamamagitan ng Ispesipikong Plano. Nakasaad sa Kabanata 7 ng
Ispesipikong Plano, Imprastraktura at Mga Pampublikong Serbisyo, na sapat ang
kapasidad ng Planta para sa Pagkontrol ng Pagdumi ng Tubig ng San José/
Santa Clara upang maserbisyuhan ang mga pagdaloy mula sa Lugar ng Plano
bukod pa sa iba pang kasalukuyan at makatwirang nahuhulaang pagdaloy. Ang
pamamahala sa daluyan sa lugar sa loob ng Lugar ng Ispesipikong Plano ay
maaaring maglaman ng mga basin para sa sukal, imbakang basin, basin para sa
bio-filtration, at basin para sa plano ng pamamahala ng hydromodification (HMP).
Gaya ng inilalarawan sa Kabanata 7 ng Ispesipikong Plano, may dalawang basin
para sa sukal na konseptuwal na idinisenyo upang magsilbing daluyan ng mga
pangunahing daluyang pambagyo na dumadaan sa mga lokal na sistema ng
daluyan ng tubig sa Lugar ng Ispesipikong Plano, at makaiwas sa pagdaloy mula
sa matataas na lugar sa pagdaloy ng hindi naiprosesong tubig mula sa lunsod sa
Lugar ng Ispesipikong Plano. Konseptuwal na idinisenyo ang daluyan ng tubig sa
lugar mula sa mga bagong hindi natatagusang kalatagan (mga daanan ng
sasakyan, paradahan, at bubong ng gusali) upang padaluyin ang tubig bagyo sa
pamamagitan ng gravity, daraan ito sa mga tubo sa ilalim ng lupa para sa tubig
bagyo, papunta sa sistema ng pamamahala sa tubig bagyo na may tatlong
bahagi, kabilang ang mga imbakang basin, lokasyon ng bio-treatment, at basin
para sa HMP. Konseptuwal na iniangkop ang laki ng mga imbakang basin upang
magpadaloy ng tubig sa loob ng 36 na oras na yugto sa pamamagitan ng
pagpaparaan ng mahinang daloy ng tubig papunta sa lokasyon ng bio-treatment.
Direktang mapupunta sa kasalukuyang sistema ng daluyang pambagyo ang lahat
ng pagdaloy mula sa lokasyon ng bio-treatment, at dadaloy ito pababa sa basin
para sa HMP. Sapat ang pinapahintulutang kapasidad sa mga tambakan ng
basura upang matugunan ang mga pangangailangan sa pagtatapon ng duming
nasala sa tubig ng proyekto.

Naaayon?
Naaayon

PANUKALANG INISYATIBONG DIREKTANG IHAHARAP SA MGA BOTANTE

Layunin / Patakaran ng Pangkalahatang Plano
Patakaran IN-1.5: Mag-atas ng bagong pagpapaunlad upang
magkaloob ng sapat na pasilidad o mabayaran ang naaangkop
na bahagi nito sa gastusin sa mga pasilidad na kailangan upang
magkaloob ng mga serbisyo at makatugon sa pagyabong nang
hindi nagdudulot ng masamang epekto sa mga kasalukuyang
antas ng serbisyo.
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Pahayag ng Pagiging Naaayon
Naaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito dahil maglalaan ng bagong
pampublikong lugar ng poso negro at mga pagsasaayos sa mga umiiral na lugar ng
poso negro bilang bahagi ng Ispesipikong Plano. Iaatas ding magpagawa ng mga
bagong pampublikong pangunahing linya ng tubig sa loob ng Lugar ng Plano.
Titiyaking may sapat na tubig ang Munisipal na Patubig ng San José upang
matugunan ang tinatantiyang pangangailangan sa hinaharap hanggang 2040 kasama
ang mga kapakinabangan sa lupang pang-industriya sa Lugar ng Plano. Ayon sa Mga
Pamantayan sa Pagsosona at Pagpapaunlad ng Ispesipikong Plano (Kabanata 2),
dapat ilapat ang mga tubo para sa na-recycle na tubig kasabay ng konstruksiyon ng
sistema ng poso negro at patubig sa loob at labas ng lugar, at kung makatwirang
mayroon ng na-recycle na tubig, dapat gamitin ang na-recycle na tubig bilang
pangunahing pagkukunan ng irigasyon sa pagpapaganda ng lupa sa mga kalye at
bukas na espasyo sa Lugar ng Plano. Konseptuwal na idinisenyo ang mga pasilidad
na ito upang mapangasiwaan ang pagpapaunlad na pinahintulutan ng Ispesipikong
Plano, at hindi magbibigay-daan ang laki ng mga ito para sa pagyabong na lampas sa
pinapahintulutan ng Pangkalahatang Plano ayon sa pagsusog ng Inisyatibo.
Patakaran IN-1.9: Idisenyo ang mga bagong pampubliko at
Naaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito. Iniaatas ng Mga Pamantayan
pribadong pasilidad ng utilidad upang maging ligtas, kaayasa Pagsosona at Pagpapaunlad (Kabanata 2) na dapat itayo sa ilalim ng lupa ang
ayang tingnan, at tumutugma sa mga katabing kapakinabangan mga bagong panlabas na utilidad sa lugar, kabilang ang mga sistema ng daluyan
at sa mga layunin at patakaran ng Pangkalahatang Plano para ng tubig, poso negro, linya ng gas, linya ng tubig, at mga kable at kagamitan sa
sa Hinaharap para sa pagpapanatili ng pananalapi, pamumuno kuryente, telepono, at komunikasyon (pinapahintulutang itayo sa ibabaw ng lupa
para sa kapaligiran, malikhaing ekonomiya, at mga de-kalidad ang mga tore ng signal). Sa pamamagitan ng pag-aatas na ito, makakaiwas sa
na kapitbahayan.
pagkakaroon ng mga utilidad sa ibabaw ng lupa na hindi kaaya-ayang tingnan.
Ididisenyo ang mga utilidad upang matugunan ang lahat ng naaangkop na
pamantayan sa kaligtasan. Kung ilalagay sa ilalim ng lupa ang mga utilidad, hindi
makakaabala ang mga ito sa disenyo ng mga katabing pasilidad, na karaniwang
mga tirahan. Gaya ng naaayon sa mga layunin at patakaran ng Pangkalahatang
Plano para sa pagpapanatili ng pananalapi, iniaatas ng Ispesipikong Plano
(Kabanata 8) na pondohan ng aplikante ng proyekto ang konstruksiyon ng mga
bagong pasilidad ng utilidad na kinakailangan upang mapaunlad ang Lugar ng
Plano. Gaya ng naaayon sa mga layunin at patakaran ng Pangkalahatang Plano
para sa pamumuno para sa kapaligiran, iniaatas ng Mga Pamantayan sa
Pagsosona at Pagpapanlad ng Ispesipikong Plano (Kabanata 2) na ikabit ang
mga tubo para sa na-recycle na tubig kasabay ng konstruksiyon ng sistema ng
poso negro at patubig sa loob at labas ng lugar, at kung makatwirang mayroon ng
na-recycle na tubig, dapat gamitin ang na-recycle na tubig bilang pangunahing
pagkukunan ng irigasyon sa pagpapaganda ng lupa sa mga kalye at bukas na
espasyo sa Lugar ng Plano. Iniaatas din ng Ispesipikong Plano na magkaroon
ang mga istraktura ng iisang pamilyang mga tirahan ng mga solar panel sa
bubong o katulad na teknolohiya sa pagkolekta ng enerhiya mula sa araw, gaya
ng mga solar na film, solar na salamin, o solar na baldosa sa bubong, na
makakabawas sa kinakailangang panustos na pangkaraniwang enerhiya, at
susunod ang sistema ng pamamahala sa tubig bagyo sa mga naaangkop na
pamantayan sa pangangasiwa ng Lunsod na nauugnay sa tubig bagyo.

Naaayon?
Naaayon

Naaayon

PANUKALANG INISYATIBONG DIREKTANG IHAHARAP SA MGA BOTANTE

Layunin / Patakaran ng Pangkalahatang Plano
Patakaran IN-1.6: Tiyaking idinisenyo at itinayo ang mga
pampublikong pasilidad at imprastraktura upang makatugon sa
pinakamalaking kinakailangang kapasidad upang makaiwas sa
pagpapalawak sa hinaharap. Para sa mga pasilidad na
nasasailalim sa unti-unting pagpapalawak, dapat isama sa
paunang disenyo ang sapat na lawak ng lupa at anumang iba
pang elementong hindi madaling mapapalawak sa hinaharap.
Hindi dapat hikayatin ng pagpaplano ng imprastraktura at
pasilidad at paggawa ng imprastrakturang masyadong malaki,
na maaaring makadagdag sa pagpapayabong na lampas sa
inaasahan sa Pangkalahatang Plano para sa Hinarahap.

Pahayag ng Pagiging Naaayon

Naaayon?

Pagdidisenyo para sa Pagpapaganda ng Lupa (Kabanata 6) ay may mga
alituntuning naghihikayat ng konstruksiyon ng magagandang kapitbahayang may
mga utilidad sa ilalim ng lupa. Bukod pa rito, iniaatas ng Kabanata 2 na ipuwesto
ang mga mekanikal na kagamitang nasa ibabaw ng lupa sa likod ng mga
pader/bakod para sa pagkapribado, sa loob ng mga kabinet ng utilidad, at/o sa likod
ng pagpapaganda ng lupa upang matakpan ang mga ito at hindi makita sa mga
kalye, daanan, paradahan, bukas na espasyo, at nakabahaging lugar.

H-30

Patakaran IN-1.10: Iatas na itayo ang lahat ng bagong
Naaayon
Naaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito dahil, gaya ng inilalarawan sa
pampublikong linya ng utilidad sa ilalim ng lupa. Hikayatin ang
Mga Pamantayan sa Pagsosona at Pagpapaunlad ng Ispesipikong Plano (Kabanata
pagtatayo ng lahat ng pribadong linya ng utilidad sa ilalim ng
2), sa ilalim ng lupa ipapakabit ang lahat ng bagong panlabas na utilidad sa lugar,
lupa sa mga bagong pagpapaunlad. Makipagtulungan sa mga
kabilang ang mga sistema ng daluyan ng tubig, poso negro, linya ng gas, linya ng
tagapagkaloob ng kuryente at telekomunikasyon upang itayo sa
tubig, at mga kable at kagamitan sa kuryente, telepono, at komunikasyon
ilalim ng lupa ang mga umiiral na linyang nakakabit sa mga
(pinapahintulutang itayo sa ibabaw ng lupa ang mga tore ng signal).
poste.
Layunin IN-3: Panustos na Tubig, Poso Negro, at Daluyan ng Tubig Bagyo.
Magkaloob ng mga pasilidad ng impratraktura para sa panustos na tubig, poso negro, at daluyang pambagyo upang matugunan ang pinaplanong pagyabong
sa Lunsod sa hinaharap, upang matiyak ang de-kalidad na serbisyo sa mga residente sa kasalukuyan at sa hinaharap, at upang makasunod sa lahat ng
naaangkop na lokal, Pang-estado, at Pederal na pag-aatas para sa pangangasiwa.
Naaayon
Patakaran IN-3.9: Iatas sa mga tagapagpaunlad na maghanda Susunod ang mga sistema ng daluyan ng tubig sa lugar para sa lahat ng
ng mga plano sa daluyan ng tubig na tumutukoy sa mga
pagpapaunlad sa Lugar ng Ispesipikong Plano sa mga pamantayan at pag-aatas
kinakailangang pagpapahusay ng mga daluyan para sa mga
para sa pangangasiwa ng Lunsod ng San José na nauugnay sa tubig bagyo at
iminumungkahing pagpapaunlad alisunod sa mga pamantayan daluyan ng tubig na napapanahon kung kailan isinasagawa ang bawat yugto ng
ng Lunsod.
pagpapaunlad. Ang bawat yugto ng pagpapaunlad ay dapat magkaloob ng sapat na
pagpapahusay man lang o higit pa upang matugunan ang lahat ng pagpapaunlad
sa yugtong iyon. Maghahanda ang aplikante ng proyekto ng plano ng daluyan ng
tubig na naaayon sa mga pamantayan ng Lunsod. May ipinapakitang konseptuwal
na plano ng daluyan ng tubig na nakakatugon sa mga pag-aatas na ito sa
Kabanata 7 ng Ispesipikong Plano. Sa ilalim ng konseptuwal na plano, padadaluyin
ang tubig bagyo sa pamamagitan ng gravity, daraan ito sa mga tubo sa ilalim ng
lupa para sa tubig bagyo, papunta sa sistema ng pamamahala sa tubig bagyo na
may tatlong bahagi, kabilang ang mga imbakang basin, lokasyon ng bio-treatment,
at basin para sa HMP. Konseptuwal na itinakda ang laki at isinaayos ang mga basin
at istraktura ng palabas na pagpapadaloy para sa HMP upang magpanatili ng mga
pagpapadaloy matapos ang pagpapaunlad na katumbas ng mga pagpapadaloy
bago ang pagpapaunlad; sa pagitan ng 10 porsyento ng dalawang taong pagdaloy
at ng 10 taong pagdaloy, ayon sa iniaatas ng mga pamantayan at pag-aatas para
sa pangangasiwa ng Lunsod ng San José na nauugnay sa tubig bagyo at daluyan
ng tubig.

PANUKALANG INISYATIBONG DIREKTANG IHAHARAP SA MGA BOTANTE

Layunin / Patakaran ng Pangkalahatang
Plano

Pahayag ng Pagiging Naaayon
Naaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito, ayon sa nakasaad sa pagsusuri
para sa Patakaran IN-3.9, at susunod ito sa mga pamantayan at pag-aatas para sa
pangangasiwa ng Lunsod ng San José na nauugnay sa tubig bagyo at daluyan ng
tubig.

Naaayon?
Naaayon
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Kalidad ng Buhay
Masisiglang Kapitbahayan
Layunin VN-1: Mga Masigla, Kaaya-aya, at Kumpletong Kapitbahayan.
Bumuo ng mga bagong kapitbahayan, at pangalagaan at pahusayin ang mga umiiral na kapitbahayan upang maging masigla, kaaya-aya, at kumpleto ang mga
ito.
Patakaran VN-1.6: Magdisenyo ng bagong pagpapaunlad
Naaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito dahil hinihikayat ang mga
Naaayon
upang makaambag sa positibong pagkakakilanlan ng isang
kapitbahayan ng tirahan upang idisenyo bilang banghay ng mga magkakakonektang
kapitbahayan, at upang hikayatin ang paglalakad.
bangketa at daanan upang hikayatin ang nalalakaran at aktibong komunidad, gaya
ng inilalarawan sa Mga Alituntunin sa Pagdidisenyo para sa Pagpapaganda ng Lupa
ng Ispesipikong Plano (Kabanata 6). Kasama sa Ispesipikong Plano ang Mga
Alituntunin sa Disenyo ng Arkitektura at Mga Alituntunin sa Pagdidisenyo para sa
Pagpapaganda ng Lupa na naghihikayat ng de-kalidad na disenyo ng arkitektura at
para sa pagpapaganda ng lupa na makakaambag sa positibong pagkakakilanlan ng
kapitbahayan.
Patakaran VN-1.10: Isulong ang pangangalaga ng mga
Naaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito ayon sa nakasaad sa pagsusuri
Naaayon
elementong nag-aambag sa positibong katangian ng mga
para sa Patakaran VN-1.6. Bukod pa rito, gaya ng naaayon sa Mga Alituntunin sa
kapitbahayan, gaya ng arkitektura; magdisenyo ng mga
Disenyo ng Arkitektura at sa Pagdidisenyo para sa Pagpapaganda ng Lupa
elemento gaya ng mga nakaungos na pader, pagkakaibang taas, (Kabanata 5 at 6), isusulong ng proyekto ang mga elementong nag-aambag sa
iba't ibang bilang ng palapag, o mga nakakonekta/hindi
positibong katangian ng mga kapitbahayan sa pamamagitan ng paggamit ng mga
nakakonektang garahe; mga pagpapaganda ng lupa; disenyo ng elemento ng disenyo gaya ng mga may bubong na pasukan, iba-ibang istilo ng
kalye; atbp.
arkitektura, pagpupuwesto ng bintana, mga balkon o beranda para sa pagsasaayos
ng harapan ng gusali, mga nakaurong na yunit upang hikayatin ang magkakaibang
baybay ng mga gusali, at magkakaibang taas ng sahig at plano ng kulay.
Patakaran VN-1.11: Protektahan ang mga kapitbahayan ng
Naaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito dahil kasama rito ang pagtatayo
Naaayon
tirahan laban sa panghihimasok ng mga hindi tugmang
ng komunidad ng pabahay para sa nakatatanda na mapapalibutan ng mga lugar na
aktibidad o paggamit ng lupa na maaaring magkaroon ng
ginagamit bilang tirahan. Iminumungkahi ng Ispesipikong Plano ang Mga Alituntunin
negatibong epekto sa kapaligiran ng pamumuhay sa mga
sa Disenyo ng Arkitektura at sa Pagdidisenyo para sa Pagpapaganda ng Lupa
tirahan.
(Kabanata 5 at 6) na naglalarawan at nagpapakita ng mga disenyo, konsepto, at
katangian ng mga gusali na tutugma sa mga nakapalibot na lugar ng tirahan.
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Patakaran IN-3.10: Magsama ng mga naaangkop na panukala
sa pagproseso ng tubig bagyo sa mga proyekto sa
pagpapaunlad upang makamit ang de-kalidad ng tubig bagyo at
ang mga pamantayan at layunin sa kalidad alinsunod sa
permiso sa Pambansang Sistema ng Pag-aalis ng Nailabas na
Pamparumi (NPDES) ng Lunsod.

Pahayag ng Pagiging Naaayon
Naaayon ang Lugar ng Ispesipikong Plano sa aksiyong ito. Ang Lugar ng Plano ay nasa
lugar kung saan namamayani ang pagpapaunlad sa tirahan at madaling i-access ang mga
lugar na may bukas na espasyo. Isusulong ng Mga Pamantayan sa Pagsosona at
Pagpapaunlad (Kabanata 2) at Mga Alituntunin sa Disenyo ng Arkitektura at sa
Pagdidisenyo para sa Pagpapaganda ng Lupa (Kabanata 5 at 6) ang pagbuo ng mga
elementong nag-aambag sa positibong katangian ng mga kapitbahayan. Sumangguni rin
sa pagsusuri sa VN-1.10. Alinsunod sa Kabanata 2, ang mga pangunahing
kapakinabangang pinapahintulutan sa Lugar ng Plano ay mga tirahan at bukas na
espasyo. Hinihikayat ng Mga Alituntunin sa Disenyo ng Arkitektura (Kabanata 5) na
ipuwesto ang mga tirahan malapit sa bukas na espasyo at mga daanan sa kapitbahayan.
Nakasaad sa Mga Alituntunin sa Pagdidisenyo para sa Pagpapaganda ng Lupa
(Kabanata 6) na dapat isama ang mga kapitbahayan sa natural na bukas na espasyo,
nang may mga maingat ng idinisenyong kalye at malalawak na bangketa, na nagtatapos
sa mga lugar na bukas na espasyo ng kapitbahayan.
Patakaran VN-5.5: Isaalang-alang ang mga Pasilidad para sa
Inirerekomenda ng Mga Alituntunin sa Disenyo ng Arkitektura ng Ispesipikong Plano
Pribadong Pagtitipon ng Komunidad sa pamamagitan ng proseso (Kabanata 5) na itugma ang mga sentrong panlibangan sa mga nakapalibot na
ng pagsusuri batay sa pagpapasiya upang maingat na masuri
kapakinabangan. Bilang bahagi ng Permiso ng Ispesipikong Plano na iniaatas upang
ang pagkakatugma ng paggamit sa lupa, ang mga espasyo para magpaunlad sa Lugar ng Plano, magkakaroon ng pagkakataon ang Lunsod na suriin
sa iba't ibang kapakinabangan, at ang mga kundisyon ng pagkung ganap na sumusunod ang mga sentrong panlibangan sa Mga Alituntunin sa
apruba.
Disenyo ng Arkitektura.

Naaayon?
Naaayon

Naaayon
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Disenyo ng Komunidad
Layunin CD-1: Kaaya-ayang Lunsod.
Gumawa ng pampublikong lugar na maganda ang pagkakadisenyo, natatangi, at masigla, na may mga naaangkop na kapakinabangan at pasilidad upang lubos na
mahikayat ang paglalakad; sumusuporta sa pakikihalubilo sa komunidad; at kaakit-akit sa mga residente, negosyo, at bisita ng San José.
Patakaran CD-1.1: Iatas ang pinakamatataas na pamantayan ng
Naaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito dahil mayroon itong Mga
Naaayon
disenyo ng arkitektura at lugar, at magpataw ng mabibigat na kontrol Pamantayan sa Pagsosona at Pagpapaunlad (Kabanata 2) at Mga Alituntunin sa
sa pagdidisenyo para sa lahat ng proyekto sa pagpapaunlad,
Disenyo ng Arkitektura at sa Pagdidisenyo para sa Pagpapaganda ng Lupa
pampubliko man o pribado, para sa pagpapahusay at pagpapaunlad (Kabanata 5 at 6) na naglalarawan at nagpapakita ng mga disenyo, konsepto, at
ng katangian ng komunidad at para sa wastong paglilipat sa pagitan katangian ng gusali na idinisenyo upang isulong ang de-kalidad na pagpapaunlad na
ng mga lugar na may iba-ibang uri ng paggamit sa lupa.
nilalayon para sa Lugar ng Plano.
Patakaran CD-1.4: Gumawa ng mga kalye at pampublikong
espasyo na nagkakaloob ng mga nakakaengganyong aktibidad
at nagsusulong ng paglalakad sa pamamagitan ng pagsunod sa
mga naaangkop na layunin at patakaran sa seksyong Masiglang
Sining at Kultura ng Planong ito.

Gaya ng inilalarawan sa Mga Alituntunin sa Disenyo ng Arkitektura at sa Pagdidisenyo
para sa Pagpapaganda ng Lupa ng Ispesipikong Plano (Kabanata 5 a 6),
mapapangasiwaan ng pagbuo ng ilang sentrong panlibangan at aktibong lugar na may
bukas na espasyo sa Lugar ng Plano ang paggawa ng mga sentral na pagtutuunang lugar
para sa marami sa kapitbahayan ng tirahan, at isusulong nito ang paglalakad. Gaya ng
naaayon sa mga layunin at patakaran sa seksyong Masiglang Sining at Kultura ng
Pangkalahatang Plano, magbibigay ng oportunidad ang ilan sa mga aktibong lugar na
may bukas na espasyo na ito para sa mga ginaganap ng kapitbahayan at komunidad, at
bilang lugar na pagtitipunan gaya ng mga hardin ng komunidad, parke para sa aso, at mga
pasilidad para sa edukasyon at malikhaing sining.

Naaayon
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Aksiyon VN-1.16: Bumuo at magpatupad ng mga patakaran, at
mga alituntunin at regulasyon sa pagdidisenyo upang isulong
ang pangangalaga ng mga elementong nag-aambag sa
positibong katangian ng mga kapitbahayan.

Patakaran CD-1.7: Iatas sa mga tagapagpaunlad na magkaloob
ng mga pasilidad at kagamitan para sa mga naglalakad, gaya ng
mga puno, pailaw, lalagyan para sa basura at pag-recycle,
upuan, bubong, sining, o iba pang pasilidad o kagamitan, sa
mga lakaran sa mga baybay ng lugar ng plano. Kapag may
magagamit na pondo, magkabit ng mga pasilidad at kagamitan
para sa mga naglalakad sa mga pampublikong daanan ng tao.

Pahayag ng Pagiging Naaayon

H-33

Naaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito ayon sa nakasaad sa pagsusuri
para sa Patakaran CD-1.1. Bukod pa rito, may Mga Alituntunin sa Disenyo ng
Arkitektura at sa Pagdidisenyo para sa Pagpapaganda ng Lupa (Kabanata 5 at 6) na
magtitiyak na may sapat na puno sa kalye, pailaw, at iba pang pasilidad na
maghihikayat ng paglalakad. Hinihikayat ng Mga Alituntunin sa Disenyo ng
Arkitektura na iayon ang mga poste ng ilaw sa mga naglalakad malapit sa mga
bangketa at iba pang lugar na nilalakaran ng mga tao. Hinihikayat ng Mga Alituntunin
sa Pagdidisenyo para sa Pagpapaganda ng Lupa ang pagkakaroon ng mga
kagamitan (hal., mga upuan, lamesa, basurahan / lalagyan para sa pag-recycle,
hulugan ng sulat, inuman ng tubig, atbp.) sa mga lugar para sa paglilibang,
pagpapahinga, at pakikihalubilo, na tumutugma sa mga katangian ng arkitektura ng
lugar at sa iba pang kagamitan sa lugar at kalye. Matitiyak ng mga seksyon ng kalye
na nakasaad sa Kabanata 2 ng Ispesipikong Plano ang sapat na lawak ng bangketa
at taniman ng halaman
Patakaran CD-1.8: Gumawa ng kaaya-ayang presensya sa
Naaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito dahil iminumungkahi nito ang
kalye na may mga elemento ng pagtatayo at pagpapaganda ng paggawa ng ugnayan ng mga ligtas, sapat na naiilawan, at protektadong koneksyon
lupa ng nakaayon sa mga naglalakad at nagkakaloob ng
para sa mga naglalakad at nagbibisikleta, at nagdidisenyo ito ng natatanging disenyo
ng kalye na magsisilbing koneksyon sa pagitan ng mga kapitbahayan pagdating sa
interesante, ligtas, at kakaibang kapaligiran sa paglalakad.
Hikayatin ang disenyong maliit at naaayon sa lunsod, kabilang
(mga) tema ng disenyo. Ayon sa Mga Alituntunin sa Disenyo ng Arkitektura ng
ang paggamit ng mas maliliit na saklaw ng gusali, upang isulong Ispesipikong Plano (Kabanata 5), magsasala ito ng mga elemento ng arkitektura na
ang paglalakad sa buong Lunsod.
nakaayon sa mga naglalakad, gaya ng mga bintana, gablete, arko, bubong, at iba
pang katulad na elemento upang gawing mas interestante ang hugis ng malalaking
gusali
Patakaran CD-1.13: Gumamit ng pagsusuri ng disenyo upang
Naaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito dahil hinihikayat ng Mga
hikayatin ang malikhain, de-kalidad, mapanlikha, at katangiAlituntunin sa Disenyo ng Arkitektura ang de-kalidad at katangi-tanging arkitektura na
tanging arkitekturang nakakatulong na gumawa ng mga
nakapuwesto sa paraang makakagawa ng natatangi at masiglang komunidad ng
natatangi at masiglang lugar para tirhan at pagtrabahuhan, at
nakatatanda. Halimbawa, hinihikayat ng Mga Alituntunin sa Disenyo ng Arkitektura
magbibigay ng mga maipanlalabang bentahe kumpara sa ibang ang paggamit ng iba't ibang de-kalidad at matibay na materyales upang gumawa ng
rehiyon.
mga interesante at kaaya-ayang disenyo ng gusali at makaiwas sa pagkakaparepareho. Hinihikayat din ng Mga Alituntunin sa Disenyo ng Arkitektura na ipuwesto at
idisenyo ang mga gusali upang magkaroon ng malakas na presensya sa kalye ang
mga ito sa mga baybay ng komunidad sa Lugar ng Ispesipikong Plano, maliban sa
ilang lugar malapit sa mga Pasukang Daan at Collector Road, na maaaring may
pagpapaganda ng lupa at matitibay na pader. Isinasaad ng Mga Alituntunin sa
Disenyo ng Arkitektura na dapat iharap sa kalye ang mga gusali, kung saan
maitatampok ang mga detalye ng arkitektura at makakaugnayang arkitektura –
kabilang ang mga balkon bakuran pasukan at bintana

Naaayon?
Naaayon

Naaayon

Naaayon
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Patakaran CD-1.17: Bawasan hanggang maaari ang lawak ng
mga paradahan, at sikaping hindi makita ang mga ito. Kapag
kinakailangan ng mga paradahan, magkaloob ng kaaya-aya at
interesanteng garaheng paradahan na may malinaw na
tinutukoy na pasukan at lakaran. Hikayatin ang mga disenyong
nagkukulong sa mga pasilidad para sa pagpaparada sa likod ng
aktibong espasyo ng gusali o takpan ang mga nakaparadang
sasakyan mula sa pagtingin ng publiko. Tiyaking hindi
nakakaapekto sa mga nakapaligid na kapakinabangan ang
pailaw sa garahe, at hanggang sa kayang maisagawa, iwasang
maapektuhan ng mga headlight ang mga katabing paggamit ng
lupa.
Patakaran CD-1.19: Hikayatin ang paglalagay ng bago at
paglilipat ng umiiral na istraktura ng utilidad sa mga lalagyan sa
ilalim ng lupa o sa loob ng mga istraktura upang hindi makita
ang mga ito hanggang maaari at mabawasan ang potensyal ng
mga ito na makaantala sa paglalakad. Kung kinakailangang
ilagay ang mga utilidad sa ibabaw ng lupa o sa labas, takpan ng
i i
l
it lugar ng
Patakaran
CD-1.22: dMagsama
ng sapat na
pagpapaganda ng lupa na makakatagal sa tagtuyot sa
pagpapaunlad, at mag-atas ng mga tadhana para sa
kasalukuyang isinasagawang pagpapanatili ng pinagandang
lupa.

Pahayag ng Pagiging Naaayon
Isinasaad pa ng Mga Alituntunin sa Disenyo ng Arkitektura na dapat ilagay ang mga
tirahan malapit sa bukas na espasyo at daanan ng kapitbahayan, at dapat ipuwesto
ang mga ito upang lubos na maipakita ang kalakhang Lunsod ng San José sa
kanluran, at ang mga burol sa silangan. Makakabuo ng natatangi at masiglang
komunidad sa pamamagitan ng ganap na pagsunod sa mga alituntuning ito.
Naaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito dahil gaya ng inilalarawan sa
Mga Alituntunin sa Pagdidisenyo para sa Pagpapaganda ng Lupa ng Ispesipikong
Plano (Kabanata 6), paplanuhin ang mga paradahan sa paraang matatakpan o
maitatago ang mga ito (nang may rampa kung magagawa). Naaangkop ang mga
silungang puno kung saan may espasyo para sa mga ito sa mga dimensyon ng
paradahan, at dapat ilagay at paglaanan ng espasyo ang mga ito nang naglalayong
magkaloob ng 35 porsyentong masisilungang espasyo sa loob ng 15 taon mula sa
pagtatanim. Gaya ng naaayon sa Mga Alituntunin sa Disenyo ng Arkitektura ng
Ispesipikong Plano (Kabanata 5), kung iniaatas na magkaroon ng pailaw para sa
seguridad, lalagyan ng panakip, iuurong, at/o ipupuwesto ang mga ito sa paraang
ang tinukoy na lugar lang ang maiilawan. Ihaharap pababa ang mga kagamitan sa
pailaw upang mabawasan ang polusyon sa ilaw.
Naaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito ayon sa nakasaad sa pagsusuri
para sa Patakaran IN-1.10.

Naaayon?

Naaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito ayon sa nakasaad sa pagsusuri
para sa Patakaran MS-3.3. Bukod pa rito, gaya ng inilalarawan sa Kabanata 8 ng
Ispesipikong Plano, papanatilihin ng isa o higit pang Kapisanan ng mga May-ari ng
Bahay ("HOA") at/o mga may-ari ng apartment ang mga pasilidad na may
nakabahaging pagmamay-ari (kabilang ang mga pader na hangganan, bakod at
tarangkahan, pagpapaganda ng lupa sa nakabahaging lugar at bukas na espasyo,
sentrong panlibangan, pribadong kalye at bangketa, pribadong pasilidad ng
daluyang pambagyo, at iba pang pribado o may nakabahaging pagmamay-aring
istraktura, pasilidad, at pagpapahusay). Nakasaad din sa Kabanata 8 na dapat
panatilihin ng HOA ang mga pribadong bakurang hindi napapalibutan ng bakod sa
lote sa sangay na distritong ESH-R-1.

Naaayon

Naaayon

Naaayon
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Pahayag ng Pagiging Naaayon
Naaayon?
Naaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito dahil gaya ng inilalarawan sa Mga
Naaayon
Alituntunin sa Pagdidisenyo para sa Pagpapaganda ng Lupa (Kabanata 6), hinihikayat
ang pagkakaroon ng mga angkop na napiling puno sa kalye para sa mga lokal na
disenyo ng kalye upang magbigay ng masisilungan at makamit ang mga katulad na
resulta sa pagtitipid ng enerhiya sa proyekto. Bukod pa, hinihikayat ang mga indibidwal na
may-ari ng bahay na maingat na idisenyo ang kanilang mga bakuran sa likod at gilid ng
bahay ayon sa mga alituntunin sa Pagdidisenyo para sa Pagpapaganda ng Lupa.
Itinakda sa mga alituntunin ang pagkakaroon ng hanay ng mga puno, halaman, at
materyal sa pagpapaganda ng lupa sa mga tirahan upang matiyak ang magkakatugmang
disenyo sa mga nakikitang lote, habang nagbibigay-daan sa mga indibidwal na solusyon
sa disenyo. Hinihikayat din ng Ispesipikong Plano ang mga elementong natural at gawa
ng tao, gaya ng mga kalyeng may mga palamuting puno at ornamentasyon sa mga
pasukan sa proyekto, na gumagamit ng mga bulaklak at halaman kasama ng mga
karatula ng monumento. Tingnan din ang pagsusuri sa Patakaran CD-1.22.
Patakaran CD-1.24: Sa mga bagong proyekto sa pagpapaunlad,
Naaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito. Iniaatas ng EDF BIO-11
Naaayon
tiyakin ang pangangalaga ng mga punong may laking tinutukoy sa (Permiso at Pagpapalit ng Puno) ang pagbabalanse ng pag-aalis at pagpapalit na
ordinansa, partikular na ang mga punong likas na matatagpuan sa ipinapatupad ng Lunsod ng San José. Iniaatas ng EDF BIO 12 (Pangangalaga ng
lokasyon. Iwasan ang anumang masamang epekto sa kalusugan at Puno) na upang mapangalagaan ang mga punong iyon sa Lugar ng Plano, dapat
katatagan ng mga gayong puno sa pamamagitan ng mga panukala maghanda ng plano ng pangangalaga ng puno, na tutukoy sa lahat ng naaangkop
sa disenyo, konstruksiyon, at pinakamahusay na kasanayan sa
na panukala sa pagprotekta at pagpapalit.
pagpapanatili. Sa mga pagkakataong hindi mapapangalagaan ang
mga puno, tiyaking may mga pamalit o panghaliling panukala sa
pagpapaliit ng pinsala ang proyekto upang mapanatili at mapahusay
ang Kagubatan ng Komunidad natin.
Layunin CD-2: Pakinabang.
Gumawa ng mga magkasamang pampubliko at pribadong lugar at kapakinabangan na nagtutulungan upang suportahan ang mga negosyo at isulong ang
paglalakad at ang iba't ibang paraan ng transportasyon.
Patakaran CD-2.5: Isama sa disenyo ng lugar ang Mga Layunin
at Patakaran ng Luntiang Pagpapatayo ng Planong ito. Isaalangalang ang mga salik gaya ng mga may bubong na paradahan,
magkakakonektang daanan para sa naglalakad, pagbabawas ng
mga kalatagang hindi napapasukan ng tubig, paggamit ng mga
panukala sa pagproseso ng tubig bagyo, mga naaangkop na
pagkakapuwesto ng gusali, atbp.

Naaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito. Matutugunan o malalampasan ng
lahat ng pagpapaunlad sa Lugar ng Plano ang mga naaangkop na pag-aatas ng Lunsod
ng San José na nauugnay sa Luntiang Pagpapatayo, ayon sa nakasaad sa pagsusuri
para sa Patakaran MS-1.1, at susunod ito sa mga pag-aatas sa Luntiang Pagpapatayo
na nakalista sa Mga Pamantayan sa Pagsosona at Pagpapaunlad ng Ispesipikong
Plano (Kabanata 2). Gagamit din ng mga panukala sa pagproseso ng tubig bago ang
Ispesipikong Plano, ayon sa nakasaad sa pagsusuri para sa Panukala ER-8.1 at ER-8.4.
Makakatulong sa pagkontrol ng temperatura sa mga paradahan at iba pang potensyal
na "heat island" ang mga puno, halaman, at iba pang kagamitan sa pagpapaganda ng
lupa para sa pagkakabit ng panakip/silungan upang mabawasan ang paggamit ng
enerhiya para sa pagpapainit at pagpapalamig, gaya ng inilalarawan sa Mga Alituntunin
sa Pagdidisenyo para sa Pagpapaganda ng Lupa (Kabanata 6). Hinihikayat ng Mga
Alituntunin sa Disenyo ng Arkitektura (Kabanata 5) ang paggamit ng passive solar na
disenyo sa pamamagitan ng pagpaplano ng mga lote ng subdibisyon at pagkakaayos ng
mga kalye upang lubos na mapahusay ang access sa enerhiya mula sa araw hanggang
sa maaari nang hindi nababawasan ang pagkakaugnay. Bukod pa rito, hinihikayat ang
passive solar na pagkakapuwesto at disenyo upang makasagap ng natural na ilaw at
makagamit ng mga natural na diskarte sa pagpapalamig sa halip na gumamit ng air
conditioning.

Naaayon
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Patakaran CD-1.23: Patuloy na isulong ang Mga Layunin at
Patakaran sa Kagubatan ng Komunidad sa Planong ito sa
pamamagitan ng pag-aatas ng bagong pagpapaunlad upang
amgtanim at magpanatili ng mga puno sa mga naaangkop na
lokasyon sa pribadong ari-arian at sa mga baybay ng
pampublikong kalye. Gumamit ng mga puno upang makatulong
na mapalumanay ang hitsura ng itinayong kapaligiran at
magkaloob ng mga tuluyan papunta sa kapakinabangan sa lupa,
at masilungan ang mga lugar para sa naglalakad at
nagbibisikleta.
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Pahayag ng Pagiging Naaayon
Naaayon?
Naaayon
Naaayon ang Ispesipikong Plano sa istratehiyang ito, ayon sa pagsusog ng Inisyatibo.
Ayon sa inilalarawan sa Mga Pamantayan sa Pagsosona at Pagpapaunlad (Kabanata
2), iaalinsunod ang lawak at bangketa ng mga pribadong kalye sa mga cross-section
upang magamit ang mga ito gaya ng mga pampublikong kalye. Gaya ng idinedetalye sa
Mga Alituntunin sa Pagdidisenyo para sa Pagpapaganda ng Lupa (Kabanata 6), dapat
ay may mga puno sa mga pribadong kalye. Dahil nagpapatupad ito ng Paglalatag ng
Pabahay para sa Nakatatanda, papahintulutan ng Ispesipikong Plano na ilimita ang
pagpapaunlad sa isang binabakurang comunidad.
Patakaran CD-2.10: Kilalaning may limitasyon ang lupang
Naaayon ang Ispesipikong Plano sa istratehiyang ito, ayon sa pagsusog ng
Naaayon
magagamit sa pagpapaunlad, at kung maraming aktibidad sa isang Inisyatibo, dahil nagpapatupad ito ng Paglalatag ng Pabahay para sa Nakatatanda
maliit na lugar, lalakas ang mga negosyo at dadami ang mga
na nagbibigay-daan sa pagpapaunlad ng pabahay para sa nakatatanda sa hindi
sumasakay sa pampublikong transportasyon. Gumamit ng mga
gaanong nagagamit na lugar na pang-industriya sa Lugar ng Plano. Gaya ng
regulasyon sa paggamit ng lupa upang mag-atas ng siksik at
naaayon sa Paglalatag ng Pabahay para sa Nakatatanda, pinapahintulutan ng Plano
walang masyadong epektong pagpapaunlad na mahusay na
ang komunidad para sa mga nakatatandang residente na pangunahing pinlano at
gumagamit ng lupang nakaplano para sa pagpapayabong, lalo na idinisenyong makiayon sa umiiral na suburban na disenyo ng mga tirahan sa mga
para sa pagtatayo ng tirahan na karaniwang pangmatagalan.
nakapalibot na kapitbahayan.
Masidhing huwag suportahan ang mga uri ng produkto ng tirahan
na nakahiwalay, may maliit na lote, at pang-isang pamilya sa mga
Lugar ng Pagpapayabong. Sa mga lugar na pinaunlad alinsunod sa
isang Paglalatag ng Pabahay para sa Nakatatanda, maaaring
naaangkop ang mga uri ng produkto ng tirahan na nakahiwalay,
may maliit na lote, at pang-isang pamilya.
Layunin CD-3: Mga Koneksiyon.
Magpanatili ng ugnayan ng mga kalye at daanan na madaling magagamit publiko; ligtas at maginhawa para sa paglalakad at pagbibisikleta, at bawasan hanggang
maaari ang paggamit ng sasakyan; naghihikayat ng pakikihalubilo; at maghihikayat ng paglalakad, paggamit ng iba't ibang pampublikong transportasyon,
pagpapanatili ng kalikasan, pagyabong ng ekonomiya, at kalusugan ng publiko.
Naaayon
Patakaran CD-3.2: Isapriyoridad ang mga koneksiyon sa
Naaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito dahil, gaya ng inilalarawan sa Mga
pagitan ng mga daananan ng naglalakad at nagbibisikleta
Alituntunin sa Disenyo ng Arkitektura ng Ispesipikong Plano (Kabanata 5), dapat
papunta sa mga sakayan ng pampublikong transportasyon,
ipuwesto ang mga tirahan malapit sa mga bukas na espasyo at daanan sa kapitbahayan.
pasilidad ng komunidad (kabilang ang mga paaralan), lugar na Ayon sa Mga Alituntunin sa Pagdidisenyo para sa Pagpapaganda ng Lupa (Kabanata 6),
pangkomersiyo, at iba pang lugar na para sa mga pang-arawdapat kumonekta ang ugnayan ng daanan at mga bangketa sa mga bangketang
araw na pangangailangan. Tiyaking matutugunan ng disenyo
papunta sa Liwasan ng Pamayanan ng Evergreen, mga sakayan ng bus, at iba pang
para sa mga bagong pasilidad ang mga inaasahang malakihang pasilidad na tumutugon sa mga pangangailangan ng mga residente. Ang Liwasan ng
magdami ng mga naglalakad at nagbibisikleta.
Pamayanan ng Evergreen ay may ilang pasilidad ng komunidad kabilang ang mga
kapakinabangan sa pagbebenta at ang pampublikong aklatan, at matatagpuan ito
mahigit-kumulang kalahating milya mula sa Lugar ng Plano. Ang pinakamalapit na
madaling magagamit na pampublikong transportasyon ay ang kasalukuyang ruta 39 ng
bus. Bumibiyahe ang bus na ito sa pagitan ng Sentro para sa Pampublikong
Transportasyon ng Eastridge at ng The Villages. May ilang sakayan ng bus para sa Ruta
39 sa loob ng sangkapat na milya mula sa lugar ng Ispesipikong Plano, at matatagpuan
ang dalawang sakayang pinakamalapit sa Ispesipikong Plano sa kanto ng Aborn Road at
Murillo Avenue, sa bandang hilaga lang ng Lugar ng Plano. Iniaatas ng Ispesipikong
Plano (Kabanata 2) sa mga elemento ng Pamamahala ng Pangangailangan sa
Transportasyon (TDM) na isulong ang paggamit ng pampublikong transportasyon,
pagbibisikleta, at paglalakad.
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Patakaran CD-2.7: Idisenyo ang mga pribadong kalye upang
makita at magamit ang mga ito gaya ng mga pampublikong
kalye. Maglagay ng mga puno sa kalye at bangketa, at, maliban
sa mga lugar na pinaunlad alinsunod sa Paglalatag ng Pabahay
para sa Nakatatanda, pagbawalan ang mga komunidad na
binabakuran at naglilimita ng pagkakaugnay. Isulong ang
seguridad sa harap ng gusali sa halip na sa kalye.

Pahayag ng Pagiging Naaayon
Naaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito ayon sa nakasaad sa pagsusuri
para sa Patakaran VN-1.6 at Patakaran CD-1.7.

Naaayon?
Naaayon

Naaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito ayon sa nakasaad sa pagsusuri
para sa Patakaran CD-3.2 at Patakaran CD-3.3.

Naaayon

Naaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito dahil ang karaniwang haba ng mga
grid ng kalye ay gagawing 600 talampakan o mas maikli pa. Gaya ng inilalarawan sa
Mga Pamantayan sa Pagsosona at Pagpapaunlad ng Ispesipikong Plano (Kabanata 2)
at sa Mga Alituntunin sa Pagdidisenyo para sa Pagpapaganda ng Lupa (Kabanata 6),
ididisenyo ang ilang kalye para sa iba't ibang paraan ng transportasyon, kabilang ang
paglalakad, pagbibisikleta, o pagmamaneho ng sasakyan o sasakyang idinisenyo para
sa malapitang pagbiyahe (LUV). Isinasaad din ng Kabanata 6 na ang mga pangunahing
daan sa mga tirahan na nagtatapos sa pasilidad na panlibangan o bukas na espasyo ay
maaaring magtapos sa mga cul-de-sac, ngunit dapat magkaloob ng mga daanang
tumatagos sa mga ito para sa mga naglalakad at nagbibisikleta.
Patakaran CD-3.7: Hikayatin ang pagpapaunlad upang lubus- Naaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito dahil nagmumungkahi ito ng
lubusin ang mga koneksiyon para sa mga naglalakad,
pagpapaunlad ng tirahan na may plano ng mga koneksiyon para sa mga naglalakad at
nagbibisikleta, at nagmamanehoto papunta sa mga katabing
nagbibisikleta sa pagitan ng mga kapitbahayan, ng Fowler Creek, at ng mahahalagang
umiiral at pinaplanong kapitbahayan at pasilidad ng komunidad. destinasyon (kabilang ang mga istasyon ng pampublikong transportasyon). Gaya ng
Gumamit lang ng mga cul-de-sac kapag walang kasalukuyan o inilalarawan sa Mga Alituntunin sa Pagdidisenyo para sa Pagpapaganda ng Lupa ng
panghinaharap na opsyon upang magkonekta ng dalawang
Ispesipikong Plano (Kabanata 6), maaaring magtapos ang mga kalye ng kapitbahayan sa
lugar, o kung makakatulong ang gayong disenyo na mapigilang hangganang sentrong panlibangan o bukas na espasyo. Sa mga sitwasyong ito, dapat
umabot ang pagpapaunlad sa mga lugar na hindi nakaplanong magtapos ang mga kalye sa mga cul-de-sac, ngunit maaaring magdisenyo ng mga
daaanan upang makadaan patagos dito ang mga naglalakad at nagbibisikleta. Ang
abutan nito, o kung naaankop sa mga lugar na pinaunlad
layunin ay idisenyo nang makitid ang mga lokal na kalye ng kapitbahayan upang
alinsunod sa Paglalatag ng Pabahay para sa Nakatatanda.
makatulong na panatilihing mabagal at ligtas ang pagbiyahe sa mga ito.

Naaayon

Naaayon
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Patakaran CD-3.3: Sa bagong pagpapaunlad, gumawa at
magpanatili ng kapaligirang maginhawa sa mga naglalakad sa
pamamagitan ng pagkonekta ng mga panloob na bahagi sa mga
ligtas, maginhawa, madaling magamit, at kaaya-ayang pasilidad
para sa naglalakad sa pamamagitan ng pag-aatas ng mga
koneksiyon para sa mga naglalakad sa pagitan ng mga pasukan
ng gusali, iba pang pasilidad sa lugar, at mga katabing
pampublikong kalye.
Patakaran CD-3.4: Hikayatin ang mga koneksiyong
madadaanan ng mga naglalakad sa pagitan ng mga
magkatabing ari-arian at iatas na magkaroon ng mga
koneksiyon para sa mga naglalakad at nagbibisikleta papunta sa
mga kalye at iba pang pampublikong espasyo, nang nagbibigay
ng partikular na atensyon at priyoridad sa pagbibigay ng
maginhawang access sa mga pasilidad ng pampublikong
transportasyon. Maliban sa mga lugar na pinaunlad alinsunod sa
Paglalatag ng Pabahay para sa Nakatatanda, Mmagkaloob ng
mga koneksiyon para sa naglalakad at sasakyan na
nagpapadali sa paglilipag-lipat sa loob at sa pagitan ng mga
bago at umiiral na pagpapaunlad upang hikayatin ang
paglalakad at bawasan hanggang maaari ang pagkaantala mula
sa mga paradahan at nakababang bahagi ng bangketa.
Patakaran CD-3.6: Hikayatin ang pagkakaroon ng grid ng kalye
na 600 talampakan ang haba o mas maikli pa upang mapadali
ang paglalakad at pagbibisikleta. Gumamit ng mga diskarte sa
pagdidisenyo gaya ng maraming pasukan sa gusali at mga
daanan ng naglalakad upang mapahusay ang mga koneksiyon
para sa mga naglalakad at nagbibisikleta.
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Patakaran CD-3.11: Hikayatin ang pagkakaroon ng bagong
pagpapaunlad upang kumonekta sa nakapalibot na komunidad
at ipagpatuloy ang umiiral na grid ng kalye upang makipagkaisa
sa kapitbahayan.

Pahayag ng Pagiging Naaayon
Naaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito. Walang mga pangkomersyong gusali
sa Lugar ng Ispesipikong Plano kaya walang daanan ng sasakyan na nakakaantala sa
baybay ng mga magkakatabing pangkomersyong gusali. Ipinuwesto ang mga daanan ng
sasakyan sa paraang binabawasan hanggang maaari ang pagkakaroon ng mga
negatibong epekto sa kagandahan ng lugar sa pamamagitan ng paghahanay ng mga
kalsada sa paraang napapanatili ang mga pinakasensitibong tagapagdulot ng lugar. Ayon
sa nakasaad sa Kabanata 6, Mga Alituntunin sa Pagdidisenyo para sa Pagpapaganda ng
Lupa, makitid ang mga kalye sa tirahan upang hikayatin ang mabagal na pagmamaneho
kapag bumibiyahe sa mga kalye o pumapasok o lumalabas sa mga daanan ng
sasakyan, na magpapaigting sa kaligtasan ng mga naglalakad at nagbibisikleta.
Ipinapakita rin ng Kabanata 6 na dapat pangunahing magmula sa mga daan sa mga
tahanan ang access ng sasakyan sa mga tirahan, na tutulong na hindi makita ang mga
daanan ng sasakyan mula sa mga collector road at daan ng komunidad at mabawasan
ang mga hidwaan sa pagitan ng mga motorista at ng mga naglalakad/nagbibisikleta.
Ayon sa nakasaad sa Kabanata 6, Mga Alituntunin sa Pagdidisenyo para sa
Pagpapaganda ng Lupa, dapat ay may mga magkakakonektang ugnayan ng mga
daanan sa Lugar ng Ispesipikong Plano, na magbibigay ng alternatibong opsyon sa
pagpapalipat-lipat sa Lugar ng Plano para sa mga taong naglalakad na gustong umiwas
sa mga sasakyan.
Naaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito. Makikita at mapupuntahan ng
publiko ang mga hindi aktibong bukas na espasyo sa Lugar ng Plano gaya ng
pasilyo ng Fowler Creek, at ikokonekta ng mga ito sa nakapalibot na komunidad ang
bagong pagpapaunlad. Ayon sa tinukoy sa Mga Pamantayan sa Pagsosona at
Pagpapaunlad ng Ispesipikong Plano (Kabanata 2), ipagpapatuloy ng Ispesipikong
Plano ang umiiral na grid ng kalye sa pamamagitan ng pagbibigay ng access sa
pamamagitan ng Aborn Road at Michelangelo Drive sa hilagang bahagi ng Lugar ng
Plano, at ng Yerba Buena Road sa katimugang bahagi ng Lugar ng Plano.

Naaayon?
Naaayon

Naaayon

Layunin CD-4: Pagkakatugma.
Magkaloob ng mga kaaya-ayang disenyo ng kalye at bagong pagpapaunlad na nangangalaga at nagtataguyod ng mga natatanging katangian ng lokal na lugar at
nakakaambag sa katangi-tanging pagkakakilanlan ng kapitbahayan o komunidad.
Patakaran CD-4.11: Magsagawa ng pagpapahina ng tunog
Naaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito dahil itatayo ang mga yunit ng
Naaayon
para sa pagpapaunlad sa mga kalye ng Lunsod sa
tirahan sa Lugar ng Plano alinsunod sa mga pag-aatas sa pag-uungos at taas na
pamamagitan ng mga pag-uungos at pagdidisenyo ng gusali sa tinukoy sa kabanatang Mga Pamantayan sa Pagsosona at Pagpapaunlad ng
halip na gumamit ng mga pader na ginawa para sa pagpapahina Ispesipikong Plano (Kabanata 2), at hindi inaasahang kakailanganin ng mga pader
ng tunog. Kapag nakalagay ang mga pader na ginawa para sa na ginawa para sa pagpapahina ng tunog bukod pa sa mga umiiral nang pader na
pagpapahina ng tunog sa tabi ng mga expressway o freeway, o pantunog sa may Aborn Road at Yerba Buena Road. Hinihikayat ng kabanatang
mga riles ng tren, dapat gumamit ng pagpapaganda ng lupa,
Mga Alituntunin sa Pagdidisenyo para sa Pagpapaganda ng Lupa ng Ispesipikong
pampublikong sining, at/o kaaya-aya at interesanteng disenyo
Plano (Kabanata 6) ang pagdidisenyo ng pader na pinahusay para sa tunog sa mga
upang hindi makita ang mga ito hanggang maaari.
daang ito kaugnay ng mga katangian sa pagpapaganda ng lupa ng mga nakapalibot
na kalye. Gagamit ng pagpapaganda ng lupa para bawasan hanggang maaari ang
epekto sa hitsura ng lugar, partikular na sa paligid ng mahahalagang gusali at
pasilidad, kabilang ang mga pader para sa pagpapahusay ng tunog.
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Patakaran CD-3.9: Paliitin hanggang maaari ang mga pasukan
ng daanan ng sasakyan upang mapaigting ang kaligtasan ng
mga naglalakad at mabawasan ang lawak ng mga nasementong
kalatagan. Hikayatin ang pagkakaroon ng mga nakabahaging
daanan ng sasakyan na magagamit sa iba't ibang paraan at/o
parsela, kabilang ang nakabahaging access para sa komersyo
at mga tirahan. Iwasang magtayo ng mga daanan ng sasakyan
na nakakaantala sa baybay ng mga magkakatabing
pangkomersyong gusali. Ipuwesto ang mga daanan ng
sasakyan upang bawasan hanggang maaari ang pagkakaroon
ng negatibong epekto sa kagandahan ng lugar at kaligtasan ng
mga naglalakad at nagbibisikleta.
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Pahayag ng Pagiging Naaayon
Naaayon?
Layunin CD-5: Kalusugan, Kaligtasan, at Kagalingan ng Komunidad.
Gumawa ng magagandang pampublikong lugar kung saan ang itinayong kapaligiran ay gumagawa ng mga kaaya-aya at masiglang espasyo, nagbibigay ng lokasyong
ligtas at nakakatulong sa kalusugan, naghihikayat ng pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga miyembro ng komunidad, at nagpapaganda ng kalidad ng buhay.
Patakaran CD-5.1: Magdisenyo ng mga lugar upang isulong ang Naaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito dahil idinisenyo ang mga
Naaayon
paglalakad at pagbibisikleta, padaliin ang pakikipag-ugnayan sa kapitbahayan ng tirahan ayon sa banghay ng magkakakonektang bangketa at daanan
pagitan ng mga miymbro ng komunidad, at pagtibayin ang
upang hikayatin ang nalalakaran at aktibong komunidad. Nagsasama ng iba't ibang
pagkakaisa ng komunidad.
opsyon sa pagbibiyahe at paglilibang ang Ispesipikong Plano sa pamamagitan ng
pagdidisenyo ng natatanging disenyo ng kalye na nagsisilbing koneksyon sa pagitan ng
mga kapitbahayan pagdating sa (mga) tema ng disenyo. Bukod pa rito, nakapuwesto
ang mga yunit ng tahanan malapit sa mga sentrong panlibangan at daanan sa
kapitbahayan na dumadaan sa mga bukas na espasyo at nakabahaging lugar. Gaya ng
inilalarawan sa Mga Pamantayan sa Pagsosona at Pagpapaunlad ng Ispesipikong
Plano (Kabanata 2), ididisenyo ang ilang kalye para sa iba't ibang paraan ng
transportasyon, kabilang ang paglalakad, pagbibisikleta, o pagmamaneho ng sasakyan
o sasakyang idinisenyo para sa malapitang pagbiyahe (LUV).
Layunin CD-8: Taas ng Gusali.
Pangasiwaan ang taas ng mga itatayong istraktura upang maiwasan ang hindi pagkakatugma mula sa sumasalungat na paggamit ng lupa habang nagbibigay ng
pinakamagandang maaaring oportunidad upang makamit ang mga layunin ng Pangkalahatang Plano para sa Hinaharap para sa pagpapaunlad ng ekonomiya at ang
pagbibigay ng bagong pabahay sa mga tinukoy na Lugar ng Pagyabong.
Patakaran CD-8.1: Tiyaking naaayon ang bagong
Naaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito, ayon sa pagsusog ng Inisyatibo,
Naaayon
pagpapaunlad sa mga ispesipikong limitasyon sa taas na
dahil ilalapat ang Mga Pamantayan sa Pagsosona at Pagpapaunlad (Kabanata 2) sa
itinaguyod sa Ordinansa sa Pagsosona ng Lunsod at ipinatupad pamamagitan ng pagtatalaga ng Pagsosona ng Ispesipikong Plano sa Lugar ng
sa pamamagitan ng pagtatalaga ng pagsosona para sa mga ari- Ispesipikong Plano na ipinagtibay ng Inisyatibo. Ipapatayo ang mga yunit ng tirahan
arian sa buong Lunsod. Ang mga pagtatalaga ng paggamit ng
sa Lugar ng Plano alinsunod sa mga pag-aatas sa pag-uungos at taas na tinukoy sa
lupa sa Diagram ng Paggamit ng Lupa/Transportasyon ay
Mga Pamantayan sa Pagsosona at Pagpapaunlad ng Ispesipikong Plano (Kabanata
nagbibigay ng indikasyon ng karaniwang bilang ng palapag na 2), at aayon ang mga ito sa mga kapakinabangan at istilo ng arkitektura ng mga
inaasahan para sa bagong pagpapaunlad, gayunpaman, hindi
nakapalibot na ari-arian at kapitbahayan.
tinutukoy sa Pangkalahatang Plano para sa Hinaharap ang mga
ispesipikong limitasyon sa taas ng mga gusali at istraktura sa
San José.

Pahayag ng Pagiging Naaayon

Naaayon?

Pabahay
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Layunin H-1: Pagkakapantay-pantay at Pagkakaiba-iba sa Lipunan.
Magkaloob ng pabahay sa kabuuan ng ating Lunsod nang may iba't ibang pagkasiksik ng mga tirahan, lalo na sa mga mas matinding pagkasiksik, at mga uri
ng produkto, kabilang ang pabahay na narerentahan at naibebenta, upang matugunan ang mga pangangailangan ng populasyong may pagkakaiba-iba
pagdating sa ekonomiya, demograpiya, at kultura.
Patakaran H-1.1: Sa pamamagitan ng pagpapagawa ng
Naaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito dahil nagbibigay-daan ito sa
Naaayon
bagong pabahay at pag-aayos ng mga umiiral nang pabahay,
hanggang 910 yunit ng tirahan para sa nakatatanda na may iba't ibang pagkakaayos.
pangasiwaan ang paggawa ng mga komunidad kung saan
Tutugunan ng Ispesipikong Plano ang pangangailangan ng Lunsod sa pabahay para
magkakasama ang magkakaibang ekonomiya, kultura, at
sa nakatatanda, at magbibigay ito ng mga oportunidad upang "maayos na manirahan
demograpiya.
sa komunidad" ang mga nakatatanda. Iniaatas din ng Plano na italaga ang
dalawampung porsyento (20%) mahigit sa mga yunit bilang abot-kayang pabahay,
nang may pagkiling sa mga Beterano ng Militar ng U.S. hanggang sa
pinapahintulutan ng batas. Nagbibigay din ng serbisyo para sa mga beterano ang
Plano. Ayon sa nakasaad sa Mga Alituntunin sa Pagdidisenyo para sa
Pagpapaganda ng Lupa, ang ilan sa mga aktibong lugar na may bukas na espasyo
sa Lugar ng Plano ay magkakaloob ng mga oportunidad para sa mga ginaganap ng
kapitbahayan at komunidad, kabilang ang mga pangkulturang ginaganap.
Patakaran H-1.2: Pangasiwaan ang pagkakaloob ng mga lugar at Naaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito ayon sa nakasaad sa pagsusuri
Naaayon
istraktura ng pabahay sa iba't ibang lokasyon, uri, presyo, at
para sa Patakaran H-1.1.
katayuan bilang pagrenta o pagmamay-ari na tumutugon sa mga
pangangailangan ng lahat ng pang-ekonomiko at
pandemograpikong bahagi ng komunidad kabilang ang
nakatatanda, mga pamilya, mga walang tirahan, at mga indibidwal
na may espesyal na pangangailangan.
Naaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito ayon sa nakasaad sa pagsusuri
Naaayon
Patakaran H-1.3: Gumawa ng mga oportunidad sa pabahay at
madaling magamit na kapaligiran sa tirahan na nagbibigay-daang para sa Patakaran H-1.1.
maayos na makapamuhay sa komunidad ang mga nakatatanda, sa
parehong tahanan, pasilidad para sa may tulong na pamumuhay,
pasilidad para sa tuloy-tuloy na pangangalaga, o sa iba pang uri ng
pabahay sa loob ng iisang komunidad.
Naaayon
Patakaran H-1.4: Hikayatin ang lokasyon ng pabahay na
Naaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito dahil magkakaloob ang Ispesipikong
idinisenyo para sa mga nakatatandang mamamayan sa mga
Plano ng pabahay para sa nakatatanda sa lugar kung saan malapit ang mga pasilidad at
kapitbahayan kung saan malapit ang mga pasilidad para sa
serbisyo ng komunidad at madaling mapuntahan ang mga ito sa pamamagitan ng
kalusugan at pasilidad ng komunidad at madaling mapuntahan pampublikong transportasyon. Matatagpuan ang Medikal na Klinika para sa Pakikipagang mga ito sa pamamagitan ng pampublikong transportasyon. ugnayan ng VA humigit-kumulang 4 na milya sa timog-kanlurang bahagi, at may
pasilidad para sa agarang pangangalaga humigit-kumulang 3 milya sa kanlurang bahagi
ng Lugar ng Plano. Matatagpuan ang Sentro ng Komunidad ng Evergreen humigitkumulang 1 milya sa timog-kanlurang bahagi ng Lugar ng Plano.
Magagamit ang ruta 39 ng bus bilang pinakamalapit na madaling magamit na
pampublikong transportasyon upang mapuntahan ang mga pasilidad na ito. May
ilang sakayan ng bus para sa Ruta 39 sa loob ng sangkapat na milya mula sa lugar
ng Ispesipikong Plano, at matatagpuan ang dalawang sakayang pinakamalapit sa
Ispesipikong Plano sa kanto ng Aborn Road at Murillo Avenue, sa bandang hilaga
lang ng Lugar ng Plano.
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Bukod pa rito, bababa ang pang-araw-araw na VMT kapag ipinatupad ang
Ispespikong Plano kumpara sa pagpapaunlad na inaprubahan sa ilalim ng
Pangkalahatang Plano bago ang Inisyatibo.
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Layunin / Patakaran ng Pangkalahatang Plano
Pahayag ng Pagiging Naaayon
Naaayon?
Layunin H-2: Abot-kayang Pabahay.
Pangalagaan at pahusayin ang umiiral na magagamit na abot-kayang pabahay ng San José at paramihin ang panustos nito upang maging abot-kaya ang 15% o higit
pa sa magagamit na itatayong bagong pabahay sa mga sambahayang may mababa o lubos na mababang kita. Walang bahagi ng pananalitang ito na naglalayon,
direkta man o hindi, na magpataw ng anumang pag-aatas sa anumang indibidwal na proyekto ng pabahay na magsama ng dami o porsyento ng mga abot-kayang
yunit. Walang bahagi ng pananalitang ito na naglalayon, direkta man o hindi, na magbigay-daan sa resulta o pagtukoy na hindi naaayon ang isang indibidwal na
proyekto ng pabahay sa Pangkalahatang Plano, kung wala itong anumang abot-kayang yunit ng pabahay.
Patakaran H-2.1: Pangasiwaan ang paggawa ng pabahay para Naaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito dahil iniaatas nito na italaga ang
Naaayon
sa sambahayang may napakababa, lubos na mababa, mababa, dalawampung porsyento (20%) mahigit sa mga yunit bilang abot-kayang pabahay,
at katamtamang kita sa pamamagitan ng paglubos sa paggamit nang may pagkiling sa mga Beterano ng Militar ng U.S. hanggang sa
ng mga naaangkop na patakaran at tagapagdulot sa pananalapi pinapahintulutan ng batas.
sa antas na pederal, pang-estado, at lokal; at ilang iba pang
programa.
Patakaran H-2.6: Magsama ng plano ng pagpapatupad ng abot- Naaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito ayon sa nakasaad sa pagsusuri
Naaayon
kayang pabahay sa paghahanda ng bawat plano ng Pamayanan para sa Patakaran H-2.1 at dahil, sa Kabanata 2, isinasaad ng Plano ang mga pagsa Lunsod, ispesipikong plano, pangunahing plano, o plano ng aatas na dapat matugunan ng abot-kayang pabahay, kabilang ang heograpikong
istratehiya na may mga kasamang plano para sa pabahay.
lokasyon, panahong ilalaan sa konstruksiyon, laki ng yunit at bilang ng kuwarto, at
mga iniaatas na kapakinabangan.
Layunin H-4: Pabahay - Pagpapanatili ng Kalikasan.
Magkaloob ng pabahay na nagbabawas hanggang maaari ng pagkonsumo ng mga natural na tagapagdulot at nagsusulong ng mga layunin ng Lunsod sa
pananalapi, pagbabago ng klima, at kapaligiran.
Patakaran H-4.1: Ipatupad ang mga prinsipyo ng luntiang
Naaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito dahil, gaya ng inilalarawan sa
Naaayon
pagpapatayo sa pagdidisenyo at konstruksiyon ng pabahay at
Mga Alituntunin sa Disenyo ng Arkitektura ng Ispesipikong Plano (Kabanata 5), may
nauugnay na imprastraktura, alinsunod sa Mga Layunin at
kasamang mga istratehiya sa pagpapanatili at alituntunin sa pagdidisenyo ng
Patakaran sa Luntiang Pagpapatayo sa Pangkalahatang Plano imprastraktura ang Plano, na higit pa sa iniaatas ng mga lokal at panrehiyon/pangpara sa Hinaharap at sa Ordinansa sa Luntiang Pagpapatayo ng estadong patakaran sa luntiang pagpapatayo, kabilang ang Ordinansa sa Luntiang
Pagpapatayo ng Lunsod. Iaatas sa proyekto na sumunod sa lahat ng pederal, pangLunsod.
estado, at lokal na pag-aatas para sa mabisang paggamit ng enerhiya, kabilang ang
mga pamantayan sa Titulo 24 kaugnay ng pagpaplano at pagdidisenyo, mabisang
paggamit ng enerhiya, mabisang paggamit at pagtitipid ng tubig, pagtitipid ng
materyales at mabisang paggamit ng tagapagdulot, at kalidad ng kapaligiran.
Naaayon
Naaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito. Ipupuwesto ang mga yunit ng
Patakaran H-4.2: Bawasan hanggang maaari ang ambag ng
pabahay sa mga emisyon ng greenhouse gas, at ipuwesto ang tahanan malapit sa mga sentrong panlibangan at daanang aabot sa mga
pabahay, alinsunod sa mga layunin at patakaran sa paggamit ng nakabahaging lugar na may bukas na espasyo. Gaya ng inilalarawan sa Mga
lupa at transportasyon ng ating Lunsod, upang mabawasan ang Pamantayan sa Pagsosona at Pagpapaunlad ng Ispesipikong Plano (Kabanata 2),
ididisenyo ang ilang kalye para sa iba't ibang paraan ng transportasyon, kabilang
dami ng milyang binabiyahe at pagdepende sa sasakyan.
ang paglalakad, pagbibisikleta, o pagmamaneho ng sasakyan o sasakyang
idinisenyo para sa malapitang pagbiyahe (LUV). Ayon sa nakasaad sa Patakaran
MS-14.1, mayroon ding ilang lugar na pangkomersyo na matatagpuan humigitkumulang kalahating milya mula sa Lugar ng Plano. Iniaatas ng Mga Pamantayan
sa Pagsosona at Pagpapaunlad ng ispesipikong Plano (Kabanata 2) na isulong ng
mga elemento ng Pamamahala ng Pangangailangan sa Transportasyon (TDM) ang
paggamit ng pampublikong transportasyon, pagbibisikleta, at paglalakad.
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Patakaran H-5.1: Suportahan ang pagpapaunlad na nagbibigay Naaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito dahil nagbibigay-daan ito sa
ng mga opsyon sa pabahay upang makahanap ng pabahay na hanggang 910 yunit ng tirahan para sa nakatatanda na may iba't ibang
mainam na rentahan o bilhin ang nakatatanda.
pagkakaayos. Itatalaga ang dalawampung porsyento (20%) mahigit sa mga yunit
bilang abot-kayang pabahay para sa nakatatanda, nang may pagkiling sa mga
Beterano ng Militar ng U.S. hanggang sa pinapahintulutan ng batas.
Patakaran H-5.2: Hikayatin ang pagpapatatag ng iba't ibang uri Naaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito dahil nagbibigay-daan ito sa
ng pabahay para sa nakatatanda, kabilang ang aktibo at
hanggang 910 yunit ng tirahan para sa nakatatanda na may iba't ibang
independiyenteng pamumuhay, may tulong na pamumuhay,
pagkakaayos. Bukod pa sa mga kapakinabangang pantirahan, kasama sa Plano ang
pangangalagang kaugnay ng memorya, at iba pang gusaling
hindi bababa sa tatlong sentrong panlibangan na may mga pasilidad na idinisenyo
tirahan at pasilidad para sa pangangalaga.
para sa aktibong pamumuhay ng may sapat na gulang.
Patakaran H-5.3: Hikayatin ang mga abot-kayang yunit at abot- Naaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito ayon sa nakasaad sa pagsusuri
kayang pasilidad para sa pangangalaga na nagpapadali sa
para sa Patakaran H-5.1.
pagtanda sa komunidad.
Patakaran H-5.4: Ang pabahay para sa nakatatanda na itatayo Naaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito dahil ang pabahay para sa
sa isang Paglalatag ng Pabahay para sa Nakatatanda ay hindi
nakatatanda na itatayo sa Paglalatag ng Pabahay para sa Nakatatanda ay hindi
kabilang sa kapasidad ng pagyabong para sa 120,000 bagong
kabilang sa kapasidad para sa pagyabong para sa 120,000 bagong yunit ng tahanan
yunit ng tahanan na nasa Pangkalahatang Plano para sa
na nasa Pangkalahatang Plano para sa Hinaharap ng San José sa 2040. Hanggang
Hinaharap ng San José sa 2040.
sa limitasyon ng pagpapatayo ng pabahay para sa nakatatanda sa lupa ng
Paglalatag na ito, pamamalagiin ang kapasidad para sa pagtatrabaho na nauugnay
sa gayong lupa upang muling ipamahagi ng Lunsod sa mga lupaing mas
nakakasuporta sa pagyabong ng pagtatrabaho sa nalalapit na termino. Maaaring
maganap ang muling pamamahaging ito sa Lugar ng Pagyabong kung nasaan din
ang paglalatag, o maaaring maganap ito sa isa o higit pang ibang Lugar ng
Pagyabong sa Lunsod hangga't may sapat na umiiral o iminumungkahing kapasidad
para sa trapiko ang Lugar ng Pagyabong upang makatugon sa mga patakarang
pantrapiko ng Pangkalahatang Plano. Sa ganitong paraan, ang pagpapatupad ng
Paglalatag na ito ay hindi magdudulot ng anumang pagkabawas sa netong
kapasidad para sa pagtatrabaho ng Lunsod.
Patakaran H-5.5: Ang Mga Ispesipikong Planong ipinagtibay
Hindi nakatalaga ang Ispesipikong Plano bilang Lugar ng Pagyabong para tirahan,
alinsunod sa isang Paglalatag ng Pabahay para sa Nakatatanda bagama't ang Lugar ng Plano ay isang Lugar ng Pagyabong para sa pagtatrabaho.
ay hindi nakatalaga bilang Lugar ng Pagyabong para sa tirahan sa Naaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito. Hindi bibilangin sa kapasidad
Pangkalahatang Plano para sa Hinaharap ng San José sa 2040. para sa tirahan ng Pangkalahatang Plano ang pagpapatayo ng tirahan sa Lugar ng
Ispesipikong Plano, gaya ng naaayon sa resulta ng pagsusuri ng Pangkalahatang
Plano na maraming nakatatanda ang walang trabaho, at samakatuwid, hindi dapat
subaybayan ang mga proyekto para sa nakatatanda na itinayo alinsunod sa
Paglalatag ng Pabahay para sa Nakatatanda bilang bahagi ng layunin ng Lunsod na
makamit ang J/ER ratio na 1.1/1.

Naaayon?

Naaayon

Naaayon

Naaayon

Naaayon

Naaayon
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Pahayag ng Pagiging Naaayon
Layunin H-5 Pabahay – Pabahay para sa Nakatatanda
Paramihin, pangalagaan, at pahusayin ang magagamit na pabahay sa San José upang matugunan ang mga pangangailangan ng nakatatanda.

Naaayon?
Naaayon

Naaayon

Naaayon

Naaayon
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Layunin / Patakaran ng Pangkalahatang Plano
Pahayag ng Pagiging Naaayon
Patakaran H-5.6: Tukuyin ang mga pamantayan at lokasyon
Naaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito. Inilalapat ng Inisyatibo ang
sa Lunsod na naaangkop para sa mga pagpapatayo ng
Pagalalatag ng Pabahay para sa Nakatatanda sa Lugar ng Ispesipikong Plano at
pabahay para sa nakatatanda, kabilang ang mga lokasyong
nagtatatag ito ng mga pamantayan para masuri ng Lunsod ang iba pang naaangkop
naaangkop para sa Paglalatag ng Pabahay para sa
na lugar para sa Paglalatag. Ipinapatupad ng Ispesipikong Plano ang Paglalatag ng
Nakatatanda.
Pabahay para sa Nakatatanda sa Lugar ng Ispesipikong Plano.
Layunin H-6 Pabahay – Pabahay para sa Mga Beterano
Paramihin, pangalagaan, at pahusayin ang magagamit na pabahay sa San José upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga beterano.
Patakaran H-6.1: Suportahan ang pagpapaunlad na
Naaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito. Iniaatas din ng Plano na italaga
nagbibigay ng mga opsyon sa pabahay upang makahanap ng ang dalawampung porsyento (20%) mahigit sa mga unit bilang abot-kayang pabahay,
pabahay na mainam na rentahan o bilhin ang mga beterano.
nang may paglalaan para sa mga Beterano ng Militar ng U.S., hanggang sa
pinapahintulutan ng batas. Ang Plano ay nagbibigay ng espasyo para sa mga
pasilidad ng komunidad sa bahaging abot-kayang pabahay, na magagamit para sa
mga serbisyo sa nakatatanda, kabilang ang mga serbisyo sa mga nakatatandang
beterano. Magagamit din ng mga beteranong residente ng mga unit na may halagang
pangmerkado ang mga serbisyong ito.
Patakaran H-6.2: Hikayatin ang pagtatatag ng iba't ibang uri ng Naaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito ayon sa nakasaad sa pagsusuri
pabahay para sa mga beterano at sa kanilang mga pamilya, na para sa Patakaran H-6.1.
magbibigay-daan sa mga beterano at sa kanilang mga pamilya
na muling maging bahagi ng komunidad.
Patakaran H-6.3: Hikayatin ang pagbibigay ng mga abotNaaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito ayon sa nakasaad sa pagsusuri
kayang yunit para sa mga beterano.
para sa Patakaran H-6.1.
Patakaran H-6.4: Patuloy na makipagsosyo sa mga pederal, Naaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito ayon sa nakasaad sa pagsusuri
pang-estado, at lokal na ahensiya at di-nagtutubo upang
para sa Patakaran H-6.1. Iniaatas ng Ispesipikong Plano, hanggang sa
magsiyasat ng mga opsyon para sa pagbibigay ng pabahay
pinapahintulutan ng batas, na makipag-ugnayan ang tagapamahala ng proyekto ng
para sa mga beterano.
Ingklusibong Pabahay sa mga pederal, pang-estado, at lokal na ahensiya at sa mga
organisasyong nakabase sa komunidad upang matukoy ang mga karapat-dapat na
beterano bilang mga residente para sa Ingklusibong Pabahay, kung saan maaaring
kasama ang pakikilahok sa programang Pabahay na Suporta sa mga Gawain ng mga
Beterano ng HUD (HUD-VASH) at programang Mga Pansuportang Serbisyo para sa
mga Beterano at sa Kanilang mga Pamilya (SSVF), sa mga katulad na programa.
Iniaatas din ng Ispesipikong Plano na magsama ang Pangalawang Sentrong
Panlibangan sa sangay na distritong ESH-R-M ng espasyo para sa istasyon ng
impormasyon at serbisyo para sa mga beterano upang suportahan ang mga
residenteng beterano, kabilang ang oportunidad para sa pamamahala ng kaso sa
lugar at mga pansuportang serbisyo na ibibigay ng mga ahensiya ng pamahalaan at
organisasyong nakabase sa komunidad.

Pahayag ng Pagsunod
Iniaatas din ng Ispesipikong Plano na magtalaga ang proyekto ng isang tagapagugnay na nasa lugar upang tulungan ang mga beteranong residente na makakuha ng
mga serbisyo sa edukasyon, pagsasanay sa trabaho, pagtatrabaho, medikal,
kalusugan at iba pang sinusuportahang serbisyo na ipinagkakaloob ng mga ahensiya
ng pamahalaan at ahensiyang nasa komunidad.
Kaligtasan ng Komunidad

Sumusunod?
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Layunin ES-3: Pagpapatupad ng Batas at Proteksiyon sa
Sunog.
Magkaloob ng mga dekalidad na serbisyo sa pagpapatupad ng batas at proteksiyon sa sunog sa komunidad ng San José upang protektahan ang buhay, ariarian at kapaligiran sa pamamagitan ng pagpigil at pagresponde sa sunog at krimen. Gamitin ang mga panukala at makipagsosyo sa komunidad at sa iba
pang pampublikong ahensiya tungkol sa pagpaplano sa paggamit ng lupa, pagdidisenyo ng lunsod at pagpapaunlad sa lugar, upang masuportahan ang
pangmatagalang kalusugan, kaligtasan at kapakanan ng komunidad.
Patakaran ES-3.1: Magbigay ng mabilis at nasa oras na
Hindi inaasahan na dahil sa Ispesipikong Plano, kakailanganing magtayo ng mga
Sumusunod
pagresponde sa lahat ng emerhensiya sa Antas ng
bagong istasyon ng bumbero o pulis. Bukod pa rito, nakaplanong paunlarin ang Lugar
Pagseserbisyo:
ng Plano ayon sa Pangkalahatang Plano, at nakakasunod ito sa porma ng
1. Para sa proteksiyon ng pulis, gamitin bilang layunin ang
pagpapayabong sa mga nakapaligid na lugar, pagdating sa mga oras ng pagresponde
oras ng pagresponde na anim na minuto o mas mabilis
sa emerhensiya.
para sa 60 porsiyento ng lahat ng tawag na may
Priyoridad 1, at labing-isang minuto o mas mabilis para sa
60 porsiyento ng lahat ng tawag na may Priyoridad 2.
2. Para sa proteksiyon sa sunog, gamitin bilang layunin ang
kabuuang oras ng pagresponde (reflex) na walong minuto
at kabuuang oras ng pagbiyahe na apat na minuto para sa
80 porsiyento ng mga insidente ng emerhensiya.
3. Paghusyain ang paghahatid ng serbisyo sa pamamagitan
ng pagpapatibay at epektibong paggamit ng mga
inobatibo at bagong diskarte, teknolohiya at modelo sa
pagpapatakbo.
4. Sukatin ang paghahatid ng serbisyo upang matukoy ang
antas ng pagtugon ng mga serbisyo sa mga
pangangailangan ng komunidad ng San José.
5. Tiyakin na ang pagpapaunlad sa mga pasilidad sa serbisyo
at serbisyo ng paghahatid ng pulis at bumbero ay
nakakaagapay sa pagpapaunlad at pagpapayabong sa
lunsod.
Patakaran ES-3.2: Pagsikapang tiyakin na naibibigay at
Sumusunod ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito gaya ng nakasaad sa pagsusuri
Sumusunod
napapanatili ang mga kagamitan at pasilidad upang matugunan para sa Patakaran ES-3.1.
ang mga makatwirang pamantayan sa kaligtasan, pagiging
maaasahan at nakaayon sa mga operasyon ng pagpapatupad
ng batas at serbisyo sa sunog.
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Pahayag ng Pagsunod
Sumusunod?
Sumusunod ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito dahil nagmumungkahi ito ng
Sumusunod
Mga Alituntunin sa Disenyo ng Arkitektura at Pagpapaganda ng Lupa (Kabanata 5 at
6) na naglalarawan at nagpapakita sa mga disenyo, konsepto at tampok ng gusali na
naglalayong magsulong ng dekalidad na pagpapaunlad na isinasaalang-alang para
sa Lugar ng Ispesipikong Plano. Ang mga di-aktibong bukas na espasyo gaya ng
koridor ng Fowler Creek ay makikita at mapupuntahan ng mga residente sa publiko.
Patakaran ES-3.11: Tiyaking may sapat na panustos na tubig na
May sapat na panustos na tubig upang maserbisyuhan ang Ispesipikong Plano,
Sumusunod
pamatay-sunog sa kabuuan ng Lunsod. Iatas sa pagpapaunlad na kasama na ang mga serbisyong pamatay-sunog. Susunod ang pagpapaunlad sa
itayo at isama ang lahat ng pamatay-sunog na imprastraktura at
lahat ng kinakailangan ng Lunsod hinggil sa paglalagay ng imprastrakturang
kagamitan na kailangan para sa mga proyektong ito.
pamatay-sunog at paggamit ng sasakyang pang-emerhensiya.
Mga Parke, Bukas na Espasyo at Libangan
Layunin PR-1: Mga Dekalidad na Pasilidad at Programa
Magkaloob ng mga parke, landas, bukas na espasyo, amenidad na panlibangan at programa na makikilala sa buong bansa dahil sa kahusayan ng mga ito, na
magpapaangat sa kalidad ng pagtira sa mga kapaligiran sa lunsod at sa suburban; panatilihin ang mahahalagang likas, makasaysayan, maganda at iba pang bukas na
espasyo na yamang-lupa; at tugunan ang mga pangangailangan sa mga serbisyo sa parke at libangan ng mga residente, manggagawa at bisita ng San José.
Patakaran PR-1.1: Magkaloob ng 3.5 akre sa bawat 1,000
Sumusunod ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito dahil magkakaloob ito ng
Sumusunod
populasyon ng parkeng magbibigay-serbisyo sa
sapat na mga lugar ng bukas na espasyo para sa mga residente nito. Habang
kapitbahayan/komunidad sa pamamagitan ng kumbinasyong
maaaring gamitin ng mga residente sa hinaharap ang mga kasalukuyang parke at
1.5 akre ng pampublikong parke at 2.0 akre ng mga bakuran ng landas ng Lunsod, ang bukas na espasyo at mga pasilidad na panlibangan na
paaralan na panlibangan na magiging bukas sa publiko sa bawat kasama bilang bahagi ng Ispesipikong Plano ay lubos na makakatugon sa mga
1,000 residente ng San José.
pangangailangan ng mga residente sa hinaharap. Bukod pa rito, susunod ang
Ispesipikong Plano sa mga naaangkop na kinakailangan ng Kodigong Munisipal ng
San José patungkol sa pagtatalaga ng lupang gagawing parke at mga epekto ng
parke kung naaangkop, na nag-aatas na magpatayo ng mga bagong kabahayan
upang makapagtalaga ng sapat na lupang magsisilbi sa mga bagong residente, o
makapagbigay ng mga bayad upang i-offset ang mga tumaas na gastusin sa
pagbibigay ng mga bagong pasilidad ng parke para sa bagong pagpapaunlad, o
bubuo ng kumbinasyon ng dalawa. Magbibigay ang Ispesipikong Plano ng mga
bayad kapalit ng pagkakaloob ng lupang gagawing pampublikong parke sa lawak na
pinahihintulutan ng batas ng Estado. Kung mag-aatas ang batas ng pagtatalaga ng
lupang gagawing parke, susunod ang proyekto sa mga naaangkop na kinakailangan
ng Kodigong Munisipal ng San José patungkol sa pagtatalaga ng lupang gagawing
parke at sa mga magiging epekto ng parke. Ang lokasyon ng lupang itatalaga bilang
pampublikong parke ay ilalagay sa paligid ng Ispesipikong Plano.
Patakaran PR-1.12: Regular na isapanahon at gamitin ang
Susunod ang Ispesipikong Plano sa mga naaangkop na kinakailangan ng Kodigong
Sumusunod
Ordinansa sa Pagtatalaga ng Lupang Gagawing Parke /
Munisipal ng San José na may kinalaman sa pagtatalaga ng lupang gagawing parke
Ordinansa sa Epekto ng Lupang Gagawing Parke ng San José
at mga magiging epekto ng Parke, kung naaangkop, at gaya ng nakasaad sa
(Parkland Dedication Ordinance / Parkland Impact Ordinance o
pagsusuri para sa Patakaran PR-1.1
PDO/PIO) upang makapagpatupad ng mga dekalidad na
pasilidad.
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Layunin / Patakaran ng Pangkalahatang Plano
Patakaran ES-3.9: Magpatupad ng mga diskarte sa
pagdidisenyo ng lunsod na nagsusulong sa kaligtasan ng publiko
at ari-arian sa bagong pagpapaunlad sa pamamagitan ng ligtas
at matibay na konstruksiyon, at mga espasyong nakikita at
napupuntahan ng publiko.
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Layunin / Patakaran ng Pangkalahatang Plano
Pahayag ng Pagsunod
Sumusunod?
Layunin PR-2: Makapag-ambag sa isang Masiglang Komunidad.
Bumuo ng masisiglang komunidad sa tulong ng mga tao, parke at programa sa pamamagitan ng pagkakaloob ng mga bukas na oportunidad sa paglilibang na
nakakatugon sa mga pangangailangan sa kalusugan at kapakanan ng komunidad.
Patakaran PR-2.6: Ilagay ang lahat ng bagong ipapatayong
Sumusunod ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito dahil may dalawang parkeng
Sumusunod
kabahayan sa sukat na 200 yunit na may distansyang
napakalapit sa Lugar ng Plano. Matatagpuan ang Tarun Park nang mas maikli sa
malalakaran sa loob ng 1/3 ng isang milya mula sa isang
isang kwarter na milya sa kanluran ng katimugang bahagi ng Lugar ng Plano.
nakatayo na o bagong itatayo na parke, landas, bukas na
Matatagpuan ang Fowler Creek Park sa tabi ng at sa kanluran ng hilagang bahagi ng
espasyo o bakuran ng paaralan na panlibangan na bukas sa
Lugar ng Plano, sa katimugan lang ng Strada Circolare. Dagdag pa rito,
publiko pagkatapos ng mga karaniwang oras ng pasok o
magkakaloob ang Ispesipikong Plano ng mga bagong landas at bukas na espasyo
magsasama ng isa o higit pa sa mga elementong ito sa disenyo para sa mga residente ng proyekto pati na rin ng mga bukas na espasyong
ng proyektong iyon.
mapupuntahan ng publiko sa kahabaan ng Fowler Creek.
Layunin PR-8: Pamamahala ng Pondo para sa mga Parke at Libangan.
Magkaloob ng mga programa, pasilidad at yamang imprastraktura para sa paglilibang na hindi mauubusan ng pondo.
Patakaran PR-8.10: Hikayatin ang pagpapaunlad sa mga pasilidad Hindi nagkakaloob ang Ispesipikong Plano ng mga pribado o pangkomersiyong pasilidad
Sumusunod
na pribado/pangkomersiyo na bukas sa publiko upang makatulong na panlibangan na bukas sa publiko, ngunit nagkakaloob ito ng di-aktibong bukas na
na tugunan ang mga pangangailangan sa kasalukuyan at sa
espasyo na mapupuntahan ng publiko sa kahabaan ng Fowler Creek. Marami nang
hinaharap (ibig sabihin, mga liwasan, languyan, sentro para sa
pasilidad na panlibangan sa nasasakupan ng Evergreen, kasama na ang Fowler Creek
pagpapanatili ng malusog na katawan at hardin).
Park at parke sa labas ng UGB, upang pagsilbihan ang mga lokal na residente.
Paggamit ng Lupa at Transportasyon
Mga Patakaran sa Paggamit ng Lupa
Layunin LU-6: Pagpepreserba sa Industriya.
Ipreserba at protektahan ang mga paggamit na pang-industriya, upang patagalin at paunlarin ang ekonomiya at pondo ng lunsod.
Patakaran LU-6.1: Pagbawalan ang pag-convert sa mga lupang Sumusunod ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito, ayon sa pagsusog ng
Sumusunod
nakatalaga para sa mga paggamit sa magaan at mabigat na
Inisyatibo, dahil nagpapatupad ito ng Paglalatag ng Pabahay sa Nakatatanda sa mga
industriya patungo sa hindi pang-industriyang paggamit, maliban lupang para sa pagtatrabaho na hindi masyadong nagagamit. Sinususog ng
na lang kung pinahihintulutan alinsunod sa isang Paglalatag ng
Inisyatibo ang Pangkalahatang Plano upang bigyang-daan ang pag-convert sa mga
Pabahay sa Nakatatanda. Pagbawalan ang pag-convert sa mga
lupang para sa pagtatrabaho na hindi masyadong nagagamit patungo sa mga
lupang nakatalaga para sa mga paggamit na pang-idustriya, at
paggamit sa pabahay ng nakatatanda, kung pinahihintulutan alinsunod sa isang
halong pang-industriya at pangkomersiyo patungo sa paggamit na Paglalatag ng Pabahay sa Nakatatanda. Sa lawak na pauunlarin ang lupa ayon sa
walang kinalaman sa pagtatrabaho, maliban na lang kung
Paglalatag na ito para sa pabahay sa nakatatanda, ang kapasidad sa pagtatrabaho
pinahihintulutan alinsunod sa isang Paglalatag ng Pabahay sa
na nauugnay sa naturang lupa ay pananatilihin upang maipamahaging muli ng
Nakatatanda. Ang mga lupang nakuha ng Lunsod para sa mga
Lunsod sa mga lupang nagbibigay ng higit na suporta sa pagyabong ng trabaho sa
pampublikong parke, pampublikong landas o pampublikong bukas agarang hinaharap.
na espasyo ay maaaring muling italaga mula sa mga lupang pangindustriya o magkahalong pang-industriya patungo sa mga
paggamit na walang kinalaman sa pagtatrabaho. Sa mga lugar ng
Pamayanan sa Lunsod ng Istasyon ng BART sa Five Wounds at
Kapitbahayan sa 24th Street, ang mga pagbabago sa paggamit ng
lupa na ayon sa yugto, na nauugnay sa pagtapos sa nakaplanong
istasyon ng BART, ay maaaring kabilangan ng pag-convert sa
mga lupang itinalaga para sa mga paggamit na Magaang Pangindustriya, Mabigat na Pang-industriya o iba pang mga paggamit
na para sa pagtatrabaho patungo sa paggamit na walang
kinalaman sa pagtatrabaho, kung magpapanatili ang mga lugar ng
Pamayanan sa Lunsod ng kapasidad para sa kabuuang bilang ng
kasalukuyan at nakaplanong trabaho.
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Layunin / Patakaran ng Pangkalahatang Plano
Pahayag ng Pagsunod
Sumusunod?
Patakaran LU-6.2: Ilaan ang mga lugar na pang-industriya para Sumusunod ang Ispesipikong Plano sa patarakang ito gaya ng nakasaad sa
Sumusunod
sa mga paggamit na pang-industriya at nakaayong pansuporta, pagsusuri para sa Patakaran LU-6.1.
o ayon sa pinahihintulutan alinsunod sa isang Paglalatag ng
Pabahay sa Nakatatanda, habang kinikilala na ang mga
paggamit na pang-industriya ay may iba't ibang uri at anyo.
Pahintulutan ang mga hindi pang-industriyang paggamit na
kaugnay lang ng at ganap na nakaayon sa mga pangunahing
pang-industriyang paggamit sa mga eksklusibong pangindustriyang lugar o na pinahihintulutan alinsunod sa isang
Paglalatag ng Pabahay sa Nakatatanda. Isaalang-alang na
pahintulutan ang mga aktibidad na pansuporta, hindi pangindustriya, gaya ng mga tingiang pagbebenta ng mga materyal
na ginagawa o iniimbak sa lugar
Layunin LU-8: Panatilihin ang mga Lupang para sa
Panatilihin ang mga Lugar para sa Pagtatrabaho na Angkop na Naitalaga para sa mga Paggamit na Magkahalong Pang-industriya at Nakaayong
Patakaran LU-8.1: Sa mga lugar na nakatalaga para sa mga
Hindi nakatalaga ang lugar ng Ispesipikong Plano para sa mga magkahalong
Sumusunod
magkahalong paggamit na pang-industriya at pangkomersiyo,
paggamit na pang-industriya o pangkomersiyo. Tingnan ang pagsusuri para sa
pahintulutan lang ang mga paggamit na pangkomersiyo na
Patakaran LU-6.1.
nakaayon sa mga pang-industriyang paggamit. Ipinagbabawal
ang mga paggamit na hindi para sa pagtatrabaho sa mga lugar
na ito maliban na lang kung pinahihintulutan alinsunod sa isang
Paglalatag ng Pabahay sa Nakatatanda.
Layunin LU-9: Mga Dekalidad na Kapaligirang Natitirhan.
Magkaloob ng mga dekalidad na kapaligirang natitirhan para sa mga residente ng San José.
Sumusunod ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito, ayon sa pagsusog ng
Sumusunod
Patakaran LU-9.1: Bumuo ng kapaligirang angkop para sa mga
Inisyatibo. Tingnan ang pagsusuri para sa Patakaran CD-1.7.
naglalakad sa pamamagitan ng pagkonekta sa mga bagong
kabahayan sa mga ligtas, maginhawa, napupuntahan at maaliwalas
na pasilidad para sa mga naglalakad. Maliban na lang sa mga lugar
na pinauunlad alinsunod sa isang Paglalatag ng Pabahay sa
Nakatatanda, Mmagkaloob ng mga naturang pangkonekta sa
pagitan ng bagong pagpapaunlad, sa katabi nitong kapitbahayan,
mga daanan papunta sa mga transportasyon, paaralan, parke at
kalapit na lugar na pangkomersiyo. Alinsunod sa Patakaran sa
Transportasyon TR-2.11, ipagbawal ang pagpapaunlad ng mga
bagong putol na daanan, maliban kung ito na lang ang posibleng
paraan ng pagbibigay ng daanan patungo sa isang ari-arian o mga
ari-arian, o mga komunidad na may tarangkahan, na walang mga
koneksyong madaraanan at pampublikong magagamit ng mga
nagbibisikleta at naglalakad.
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Pahayag ng Pagsunod
Sumusunod ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito. Gaya ng tinatalakay sa Mga
Alituntunin sa Pagdidisenyo sa Pagpapaganda ng Lupa (Kabanata 6) ng Ispesipikong
Plano, iminumungkahi ng Ispesipikong Plano ang pagpapaunlad sa kabahayan na
nakaayon sa mga daanang pangkonekta para sa mga naglalakad at nagbibisikleta, sa
kabuuan ng mga kapitbahayan, Fowler Creek, at sa mga pangunahing destinasyon
(kasama na ang mga istasyon ng transportasyon). Inilalaan ng kasalukuyang ruta ng bus
na 39 ang pinakamalapit na napupuntahang pampublikong transportasyon. Maraming
himpilan ng bus para sa Ruta 39 sa loob ng isang kwarter na milya sa lugar ng
Ispesipikong Plano, at ang dalawang pinakamalapit na himpilan sa Ispesipikong Plano ay
matatagpuan sa panulukan ng Aborn Road at Murillo Avenue, sa hilaga lang ng Lugar ng
Plano.
Patakaran LU-9.6: Iatas sa mga pagpapaunlad ng kabahayan
Sumusunod ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito dahil magkakaloob ito ng di-aktibo
na magsama ng sapat na mga bukas na espasyo sa mga
at aktibong bukas na espasyo, kasama na ang napupuntahang di-aktibong bukas na
pribado o panlahatang lugar na bahagyang tutugon sa mga
espasyo sa kahabaan ng Fowler Creek at maraming lugar ng aktibong bukas na epsasyo
pangangailangan ng mga residente para sa bukas na espasyo at sa kabuuan ng Lugar ng Ispesipikong Plano, gaya ng tinutukoy sa Mga Alituntunin sa
libangan.
Pagdidisenyo ng Pagpapaganda ng Lupa (Kabanata 6) ng Ispesipikong Plano. Ang ilan
sa mga lugar ng aktibong bukas na espasyo ay ididisenyo upang magkaloob ng mga
oportunidad para sa mga kaganapan sa kapitbahayan at komunidad pati na rin ng mga
espasyo kung saan magtitipon-tipon gaya ng mga paggamit bilang mga hardin, parke
para sa mga aso, at pasilidad para sa pag-aaral at malilikhaing sining ng komunidad.
Dapat ding magsama sa Lugar ng Plano ng kahit tatlong sentrong panlibangan alinsunod
sa Mga Pamantayan sa Pagsosona at Pagpapaunlad (Kabanata 2).
Patakaran LU-9.11: Magdisenyo ng mga pagpapaunlad ng
Sumusunod ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito dahil hindi magkakaroon ng
kabahayang pang-isahang pamilya at duplex na may limitadong pasukan ng sasakyan mula sa anumang malalaking arteryal o malapit sa panulukan ng
pasukan ng mga sasakyan sa mga kalyeng arteryal gaya ng
dalawang arteryal. Gaya ng tinutukoy sa Mga Pamantayan sa Pagsosona at
sumusunod:
Pagpapaunlad (Kabanata 2) ng Ispesipikong Plano, maglalaan ng pasukan gamit ang
■
Walang direktang pasukan ng sasakyan sa mga arteryal Aborn Road at Michelangelo Drive sa hilagang bahagi ng Lugar ng Plano, at Yerba
na may anim na lane o sa loob ng 350 talampakan ng
Buena Road sa timog na bahagi ng Lugar ng Plano.
panulukan ng dalawang arteryal.
■
Walang direktang pasukan ng sasakyan sa mga arteryal Magsasama ng panggitnang pinagandang lupa sa isang kalsadang pasukan na umaabot
hanggang sa timog mula sa Aborn Drive. Magkakaroon ng pangunahing daan papunta
na may apat na lane.
■
Hinihikayat ang paggamit ng mga kalsada sa harapan, sa mga yunit na pangmaraming pamilya mula sa kalsadang pasukan na ito.
lote sa sulok, o iba pang solusyon sa pagdidisenyo ng Magkakaroon ng ikalawang daan papunta sa mga yunit na pangmaraming pamilya mula
sa kahabaan ng Michelangelo Drive. Magkakaroon ng daan papunta sa mga
kalye para sa pasukan ng sasakyan.
kapitbahayan na may mga bahay na pang-isahang pamilya mula sa dalawang
■
Maaari lang tumukoy ng mga hindi kasali rito kapag
walang mga posibleng alternatibo para sa paglalaan ng paghihigpitang pribadong daan sa pamamagitan ng mga pasukang may tarangkahan.
Ilalagay ang isang ikalawang kalsadang pasukan sa Yerba Buena Road at maglalaan ito
pasukan sa mga itatayong kabahayan.
ng daanan sa timog sa Lugar ng Ispesipikong Plano. Batay sa Mga Pamantayan sa
Pagsosona at Pagpapaunlad (Kabanata 2), ang daan sa bawat isa sa mga
kapitbahayang tirahan ay magmumula dapat sa mga kalye ng kabahayan o komunidad
na mapupuntahan mula sa collector street (pangkolektang kalye), na walang mga daanan
ng sasakyan na direktang nakaharap sa mga kalsadang pasukan. Gaya ng inilalarawan
sa Mga Alituntunin sa Pagdidisenyo ng Pagpapaganda ng Lupa (Kabanata 6), ang mga
lokal na kalye ng kapitbahayan, gaya ng mga pangunahing kalsada sa kabahayan, ay
makitid lang dapat upang magpanatili ng mga speed na mababa at ligtas para sa
pagbiyahe, na magsusulong sa kaligtasan ng mga naglalakad at nagbibisikleta.

Sumusunod?
Sumusunod

Sumusunod

Sumusunod
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Layunin / Patakaran ng Pangkalahatang Plano
Patakaran LU-9.3: Iayon ang pagpapaunlad ng pabahay sa
sistema ng transportasyon ng ating Lunsod, kasama na ang
sistema ng pagbiyahe, mga kalsada, at pasilidad para sa
nagbibisikleta at naglalakad.
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Layunin / Patakaran ng Pangkalahatang Plano
Pahayag ng Pagsunod
Sumusunod?
Layunin LU-10: Epektibong Paggamit ng mga Lupang Gagawing Tirahan at May Magkakahalong Gamit.
Tugunan ang mga pangangailangan sa pabahay ng mga residente sa kasalukuyan at hinaharap sa pamamagitan ng paggamit nang ganap at epektibo sa mga
lupang nakaplanong gawing tirahan at magkaroon ng magkakahalong gamit at sa pamamagitan ng pagsulit sa mga oportunidad sa pabahay sa mga lokasyon sa
loob ng kalahating milya sa transportasyon, na may maayos na daanan papunta sa mga lugar para sa pagtatrabaho, serbisyo sa kapitbahayan, at pampublikong
pasilidad.
Patakaran LU-10.4: Sa loob ng tinutukoy na lugar ng
Sumusunod ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito, ayon sa pagsusog ng
Sumusunod
pagpapayabong, magtayo ng mga proyekto ng kabahayan at
Inisyatibo, dahil nagpapatupad ito ng Paglalatag ng Pabahay sa Nakatatanda sa mga
pagkasiksik na sapat upang suportahan ang tingiang
Lugar ng Plano.
pagbebenta sa kapitbahayan sa uri ng pagpapaunlad na may
pangunahing kalyeng nalalakaran. Sa mga lugar na pinauunlad
alinsunod sa isang Paglalatag ng Pabahay sa Nakatatanda,
maaaring pahintulutan ang mas mabababang pagkasiksik.
Layunun LU-11: Mga Kapitbahayang Tirahan.
Kontrolin ang anyo ng lunsod, kalidad ng arkitektura at kontekstwal na pagkakatugma ng bagong konstruksiyon at mga paggamit sa loob ng iba't ibang
kapitbahayang tirahan ng Lunsod upang magsulong ng kapaligiran ng kapitbahayang tirahan na akma sa isang dekalidad na pamumuhay para sa mga residente at
bisita ng kapitbahayan.
Sumusunod
Patakaran LU-11.1: Idisenyo ang lahat ng bagong kabahayan
Sumusunod ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito dahil gaya ng inilalarawan sa
para sa pang-isahang pamilya na hindi magkakadikit upang ang Mga Pamantayan sa Pagsosona at Pagpapaunlad (Kabanata 2), naglalaan ang mga
bawat bahay ay nakaharap sa pampublikong kalye o sa isang
kalsada ng komunidad at kabahayan ng daanan papunta sa mga kapitbahayang
pribadong kalye na lalabas at gagamitin bilang pampublikong
tirahan at mga nauugnay na lugar ng aktibong bukas na espasyo. Naglalaan din ang
kalye.
mga ito ng direktang access sa mga daanan ng sasakyan sa mga bahay na pangisahang pamilya. Magiging pribado ngunit lalabas at gagamitin bilang mga
pampublikong kalye ang mga kalsadang ito. Ayon sa Kabanata 2, nagbibigay-daan
ang mga kalyeng ito sa trapikong two-way at may mga bangketa sa parehong gilid.
Ayon sa Kabanata 6, dapat magtanim ng mga puno sa kalye sa kahabaan ng mga
kalyeng ito.
Mga Patakaran sa Transportasyon
Layunin TR-1: Balanseng Sistema ng Transportasyon.
Kumpletuhin at panatilihin ang sistema ng transportasyong may iba't ibang paraan na nagbibigay ng priyoridad sa mga pangangailangan sa pagbiyahe ng mga
nagbibisikleta, naglalakad at mga gumagamit ng pampublikong transportasyon habang naglalaan din ng ligtas at epektibong daanan ng mga kotse, bus at trak.
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Patakaran TR-1.7: Iaatas na ang mga pribadong kalsada ay
idisenyo, itayo at panatilihin upang maglaan ng ligtas,
kumportable at magandang daanan at pagbiyahe para sa mga
motorista at para sa mga naglalakad, nagbibisikleta at
gumagamit ng transportasyon para sa mga taong may iba't
ibang edad, kakahayan at kagustuhan.

Pahayag ng Pagsunod
Sumusunod ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito dahil ang Mga Alituntunin sa
Pagdidisenyo ng Pagpapaganda ng Lupa (Kabanata 6) ng Ispesipikong Plano ay
naghihikayat sa Lugar ng Plano na maidisenyo bilang malawakang ugnayan ng
kalsada na naglalaan ng paraan ng pagpapalipat-lipat ng mga sasakyan at iba pa
upang magbigay-daan sa epektibong pagbiyahe ng mga tao. Bukod pa rito,
hinihikayat ng Mga Alituntunin ang disenyo ng mga kalye na maglalaan para sa
maraming paraan ng transportasyon, kasama na ang paglalakad, pagbibiskleta o
pagmamaneho ng sasakyan para sa lokal na paggamit (local use vehicle o LUV) o
kotse at ang isang ugnayan ng mga magkakasalubong na daanan ng mga naglalakad
at nagbibiskleta ay iminumungkahi sa kabuuan ng mga lugar ng tirahan at bukas na
espasyo. Inilalaan ng kasalukuyang ruta ng bus ang pinakamalapit na napupuntahang
pampublikong transportasyon. Ang Mga Pamantayan sa Pagsosona at Pagpapaunlad
(Kabanata 2) ng Ispesipikong Plano ay nag-aatas ng mga elemento ng Pamamahala
sa Pangangailangan ng Transportasyon (Transportation Demand Management o
TDM) upang isulong ang paggamit ng transportasyon, bisikleta, at mga aktibidad ng
mga taong naglalakad. Inilalaan ng Mga Alituntunin sa Pagdidisenyo ng
Pagpapaganda ng Lupa (Kabanata 6) ang direkta, ligtas at magandang access na
iyon para sa mga naglalakad, at dapat maglaan ng mga pangkonekta para sa mga
bisikleta mula sa Proyekto patungo sa himpilan ng bus. Bukod pa rito, nag-aatas ang
Mga Pamantayan sa Pagsosona at Pagpapaunlad na ilagay ang paradahan ng
bisikleta sa mga sentrong panlibangan.
Sumusunod ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito dahil gagawa ito ng
ugnayan ng ligtas, maayos na naiilawan at nadedepensahang pangkonekta para
sa mga naglalakad at nagbibisikleta upang hikayatin ang paglalakad at pagiging
aktibo ng komunidad. Alinsunod sa Mga Alituntunin sa Disenyo ng Arkitektura
(Kabanata 5) ng Ispesipikong Plano, magsasama rin ito ng mga elementong
pang-arkitektura para sa mga naglalakad at mga kalye na may mga puno para sa
pagpapaganda ng mga ito, at mga pahayag para sa pasukan ng proyekto upang
gumawa ng magandang kapaligiran para sa mga naglalakad.

Sumusunod?
Sumusunod

Sumusunod

Layunin TR-2: Paglalakad at Pagbibiskleta.
Pagandahin ang mga pasilidad para sa paglalakad at pagbibiskleta upang gawing mas maginhawa, kumportable at ligtas, para maging mga pangunahing
paraan ng transportasyon ang mga ito sa San José.
Sumusunod
Patakaran TR-2.8: Mag-atas ng bagong pagpapaunlad, kung
Sumusunod ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito. Bukod pa rito, nag-aatas ang
saan maaari, upang magkaloob ng mga pasilidad sa lugar gaya Mga Pamantayan sa Pagsosona at Pagpapaunlad (Kabanata 2) na ilagay ang
ng imbakan at ugasan ng bisiketa, maglaan ng mga
paradahan ng bisikleta sa mga sentrong panlibangan. Ang aplikante ng proyekto ay
pangkonekta sa mga kasalukuyan at nakaplanong pasilidad,
magpapatupad ng maraming tampok ng disenyo, kasama na ang mga
magtalaga ng lupa upang palawakin ang mga kasalukuyang
pagpapaganda sa bangkenta at tawiran at mga lane ng bisikleta. Ang Mga
pasilidad o magkaloob ng mga bagong pasilidad gaya ng mga Pamantayan sa Pagsosona at Pagpapaunlad (Kabanata 2) ng Ispesipikong Plano ay
bangketa at/o lane/daanan ng bisikleta, o makibahagi sa
nag-aatas ng mga elemento ng Pamamahala sa Pangangailangan ng Transportasyon
gastusin sa mga pagpapabuti.
(Transportation Demand Management o TDM) upang isulong ang paggamit ng
transportasyon, bisikleta, at mga aktibidad ng mga taong naglalakad. Pagagandahin
at palalakwain sa isang daanang may maraming gamit at wala sa kalye ang
kasalukuyang Fowler Creek Trail. Ang mga collector road, na bumubuo sa
pangunahing ugnayan para sa pagpapalipat-lipat sa loob ng Lugar ng Plano, ay
itatayo nang may lane para sa bisikleta na may anim na talampakan upang hikayatin
ang pagbiyahe nang walang sasakyan.
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Layunin / Patakaran ng Pangkalahatang Plano
Patakaran TR-1.1: Maglaan at maghikayat ng paggamit para
sa mga paraan ng transportasyon bukod sa kotse upang
makamit ang mga layunin sa pagbiyahe ng San José at
bawasan ang mga pagbihaye ng saskayan at milyang nabiyahe
ng sasakyan (vehicle miles traveled o VMT).
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Layunin / Patakaran ng Pangkalahatang Plano
Pahayag ng Pagsunod
Sumusunod?
Patakaran TR-2.11: Bukod sa mga lugar na pauunlarin alinsunod sa
Sumusunod ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito, ayon sa pagsusog ng Inisyatibo, dahil
Sumusunod
Paglalatag ng Pabahay sa Nakatatanda, pPagbawalan ang
itinatalaga nito ang Lugar ng Plano sa isang Paglalatag ng Pabahay sa Nakatatanda. Gaya ng
pagpapaunlad ng mga bagong putol na daanan, maliban na lang kung inilalarawan sa Mga Alituntunin sa Pagdidisenyo ng Pagpapaganda ng Lupa ng Ispesipikong
ito lang ang posibleng paraan ng paglalaan ng daanan papunta sa
Plano (Kabanata 6), maaaring magwakas ang mga kalye ng kapitbahayan sa mga pasilidad
isang ari-arian o mga ari-arian, o mga komunidad na may tarangkahan panlibangan o hangganan ng bukas na espasyo. Sa mga naturang sitwasyon, maaaring
na hindi naglalaan ng mga nalulusutan at pampublikong pangkonekta magwakas ang mga kalye sa mga putol na daanan, ngunit maaaring idisenyo ang mga daanan
para sa nagbibisikleta at naglalakad. Ituloy ang pagpapaunlad ng mga upang maglaan ng nalulusutang daanan para sa mga naglalakad at nagbibisikleta. Gaya ng
bagong pangkonektang nalulusutan ng mga nagbibiskleta at
inilalarawan sa Mga Alituntunin sa Pagdidisenyo ng Pagpapaganda ng Lupa (Kabanata 6), ang
naglalakad sa mga kasalukuyang lugar ng putol na daanan kung saan mga lokal na kalye ng kapitbahayan ay dapat idisenyo nang makitid upang magpanatili ng mga
maaari.
speed na mababa at ligtas para sa pagbiyahe.
Layunin TR-3: Sulitin ang paggamit ng Pampublikong Transportasyon.
Sulitin ang paggamit ng mga serbisyo ng pampublikong transportasyon sa kasalukuyan at hinaharap upang dagdagan ang mga taong sumasakay sa mga ito at bawasan ang
mga gumagamit ng pribadong sasakyan.
Patakaran TR-3.4: Panatilihin at pagandahin ang daanan papunta sa Sumusunod ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito. Ang Mga Pamantayan sa Pagsosona at
Sumusunod
mga himpilan at istasyon ng transportasyon para sa mga grupo ng
Pagpapaunlad (Kabanata 2) ng Ispesipikong Plano ay nag-aatas ng mga elemento ng
populasyon na nahihirapang magbiyahe gaya ng mga bata, may
Pamamahala sa Pangangailangan ng Transportasyon (Transportation Demand Management o
kapansanan at nakatatanda.
TDM) upang isulong ang paggamit ng transportasyon, bisikleta, at mga aktibidad ng mga taong
naglalakad. Ididisenyo ang sistema ng pagpapalipat-lipat sa Lugar ng Plano upang maglaan ng
ligtas at magandang daan papunta sa babaan (drop-off) ng mga naglalakad, nagbibiskleta at
may dalang sasakyan para sa nakatatandang residente at bisita sa mga himpilan ng
transportasyon sa Aborn Road at Murillo Avenue, na dalawang pinakamalapit na himpilan ng
bus sa Lugar ng Ispesipikong Plano, gaya ng nakalagay sa mga pamantayan sa Pagsosona at
Pagpapaunlad (Kabanata 2 at Mga Alituntunin sa Disenyo (Kabanata 6)). Maglalaan din ng
direkta, ligtas at magandang daanan para sa mga naglalakad, at pangkonekta para sa mga
nagbibiskleta mula sa Proyekto patungo sa himpilan ng bus, gaya ng tinutukoy sa Kabanata 6
(Mga Alituntunin sa Pagdidisenyo ng Pagpapaganda ng Lupa) ng Ispesipikong Plano.
Layunin TR-5: Daloy ng Sasakyan.
Panatilihin ang ugnayan ng mga kalye ng Lunsod upang isulong ang ligtas at epektibong paggalaw ng trapiko ng sasakyan at trak habang nagbibigay-daan din sa ligtas at
epektibong paggalaw para sa mga nagbibiskleta, naglalakad at sasakyang pangtransportasyon.
Patakaran TR-5.3: Ang pinakamababang pangkalahatang kalagayan Sumusunod ang Ispesipikong Plano sa Patakarang ito. Ang lugar ng Ispesipikong Plano ay
Sumusunod
nasa nasasakupan ng EEHDP at susunod sa EEHDP ayon sa pagsusog ng Inisyatibo. Nagng mga kalsadang daanan sa panahon kung kailan maraming
nagbibiyahe ay nasa antas ng pagseserbisyo na “D” dapat maliban na aatas ang Ispesipikong Plano ng mga elemento ng pamamahala sa pangangailangan sa
transportasyon na nakaayon sa EEHDP. Ang pagpapatupad sa mga elementong iyon pati na rin
lang kung para sa mga nakatalagang lugar. Nakalista sa mga
sa EDF TRA-1 hanggang 7 ay magtitiyak na susunod ang pagpapaunlad na nakaalinsunod sa
sumusunod na bullet kung paano inaaplay ang patakarang ito at ang
Ispesipikong Plano sa Mga Patakaran at Pamantayan sa Transportasyon na nasa Bahagi IV ng
mga hindi kasali sa patakarang ito:
EEHDP. Ayon sa pagsusog ng Inisyatibo, ang Bayad sa Epekto ng Trapiko ng EEHDP ay hindi
•
Mga Panukala sa Pagkontrol sa Trapiko ng Sasakyan. Pag-aralan nag-aaplay sa Ispesipikong Plano, ngunit nananatiling nakasailalim ang Ispesipikong Plano sa
ang mga panukala sa pagpapaunlad tungkol sa mga epekto ng
iba pang naaangkop na probisyon ng EEHDP, kasama na ang mga pamantayan sa epekto ng
mga ito sa antas ng pagseserbisyo at mag-atas ng mga
trapiko at mga panukala sa pamamahala ng transportasyon (alinsunod sa Bahagi IV ng
naaangkop na panukala sa pagkontrol kung ang pagpapaunlad sa EEHDP), pagpapabuti sa pagpapatakbo sa lugar, pagpapakalma sa trapiko at
proyekto ay may potensyal na mapababa ang antas ng
konstruksiyon/pagpapaganda sa himpilan ng bus (alinsunod sa Bahagi V ng EEHDP).
pagseserbisyo sa “E” o mas mababa pa. Karaniwang kasama sa
mga ganitong panukala sa pagkontrol ang mga pagpapaganda sa
mga kalye. Ang mga panukala sa pagkontrol sa trapiko ng
sasakyan ay hindi dapat magkompromiso o magpababa sa
kalidad ng pagtira sa komunidad sa pamamagitan ng pag-aalis sa
matatanda nang puno sa kalye, pagbabawas sa malaking bahagi
ng bakuran sa harap o gilid, o paggawa ng iba pang masasamang
epekto sa kapitbahayan.

Layunin / Patakaran ng Pangkalahatang Plano
Patakaran sa Pagpapaunlad sa Lugar. Maaaring
magpatibay ang Konseho ng Lunsod ng “patakaran sa
pagpapaunlad sa lugar” upang magtaguyod ng mga
pamantayaan sa espesyal na atas ng pagseserbisyo
tungkol sa trapiko para sa isang ispesipikong
heyograpikong lugar na tumutukoy ng mga epekto sa
pagpapaunlad at panukala sa pagkontrol. Maaaring
magkaroon ng ibang pangalan o anyo ang mga
patakarang ito upang makapagkamit ng iisang layunin.
Dapat isaalang-alang ang mga patakaran sa
pagpapaunlad sa lugar sa panahon ng Proseso ng
Taunang Pagsusuri at Pagsusog sa Pangkalahatang
Plano.
Maliliit na Proyekto. Maaaring tukuyin at hindi isali ang
maliliit na proyekto sa pagsusuri ng trapiko alinsunod sa
mga patakaran sa transportasyon ng Lunsod.

•

Downtown. Sa pagkilala sa natatanging posisyon ng
Downtown bilang hub ng transportasyon ng County ng
Santa Clara, at bilang sentro para sa mga aktibidad na
pinansyal, pangnegosyo, pang-institusyon at pangkultura,
hindi kasali ang pagpapaunlad sa loob ng Downtown sa
mga kinakailangan sa pagkontrol ng trapiko. Ang mga
panulukan sa loob at sa hangganan ng lugar na ito ay
hindi rin kasali sa mga pamantayan sa kahusayan ng
antas ng pagseserbisyo na “D”.

.•

Mga Lugar para sa Espesyal na Diskarte. Bilang pagkilala
sa mga natatanging katangian at partikular na layunin ng
Mga Lugar para sa Espesyal na Diskarte, ang mga
panulukang tinutukoy bilang Mga Pinoprotektahang
Panulukan sa mga lugar na ito, ay maaaring hindi kasali
sa mga kinakailangan sa pagkontrol ng trapiko. Tinutukoy
ang Mga Lugar para sa Espesyal na Diskarte sa
pinagtibay na Pangkalahatang Plano ng Lunsod at
kasama sa mga ito ang mga Pamayanan sa Lunsod,
Lugar ng Istasyon ng Transportasyon at Lugar ng
Ispesipikong Plano.
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Pahayag ng Pagsunod

Sumusunod?
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Layunin / Patakaran ng Pangkalahatang Plano
Pahayag ng Pagsunod
Sumusunod?
Patakaran TR-5.5: Maliban sa mga lugar na pinauunlad
Sumusunod ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito, ayon sa pagsusog ng
Sumusunod
alinsunod sa isang Paglalatag ng Pabahay sa Nakatatanda,
Inisyatibo. Itinalaga ng Inisyatibo ang Lugar ng Ispesipikong Plano sa isang
iIatas na ang bagong pagpapaunlad, kung saan kasama ang
Paglalatag ng Pabahay sa Nakatatanda, na nagpapahintulot sa paglalagay ng
mga bagong pampubliko o pribadong kalye, ay kumonekta sa
tarangkahan sa mga pribadong kalye. Iminumungkahi sa Ispesipikong Plano ang
mga kalyeng ito sa kasalukuyang ugnayan ng pampublikong
mga naturang tarangkahan.
kalye at magbawal sa paglalagay ng tarangkahan sa mga
pribadong kalye na naglalayong paghigpitan ang pampublikong
daanan. Dagdag pa rito, kung maaari, iatas na ang ugnayan ng
kalye sa isang partikular na proyekto, maliban sa mga lugar na
nakatalaga sa Paglalatag ng Pabahay sa Nakatatanda, ay
magsama ng mga nakaayong maliliit na block upang magbigaydaan sa pagbiyahe ng mga nagbibiskleta at naglalakad at sa
daanan.
Layunin TR-8: Mga Diskarte sa Paradahan.
Magpaunlad at magpatupad ng mga diskarte sa paradahan na magbabawas sa pagbiyahe gamit ang sasakyan sa pamamagitan ng
pamamahala sa suplay at pagpepresyo ng paradahan.
Patakaran TR-8.4: Huwag hikayatin, bilang bahagi ng proseso Ang paglalaan ng paradahan sa loob ng Lugar ng Plano ay susunod sa mga
Sumusunod
ng pagkwalipika, ang paglalaan ng mga espasyo ng paradahan naaangkop na kinakailangan sa Kabanata 2 ng Ispesipikong Plano.
na higit na mataas sa bilang ng espasyong iniaatas ng kodigo
para sa partikular na paggamit.
Layunin TR-9: Tier I na Pagbabawas sa Milyang Binibiyahe ng Sasakyan.
Bawasan ang Milyang Binibiyahe ng Sasakyan (Vehicle Miles Traveled o VMT) nang 10%, mula sa mga antas noong 2009, bilang
pansamantalang layunin.
Patakaran TR-9.1: Paghusayin, palawakin at panatilihin ang
Sumusunod ang Ispesipikong Plano sa Patakarang ito gaya ng nakasaad sa
Sumusunod
mga pasilidad para sa paglalakad at pagbibiskleta, partikular na pagsusuri para sa Patakaran TR-1.1.
ang pagkonekta sa at pagtiyak ng daanan papunta sa
transportasyon, at paglalaan ng ligtas at kumpletong
alternatibong ugnayan ng transportasyon na nagbibigay-daan
sa mga pagbiyaheng hindi gumagamit ng sasakyan.
Layunin TN-2: Mga Landas bilang Transportasyon.
Magpaunlad ng ligtas at napupuntahang Ugnayan ng Landas na magsisilbing pangunahing paraan ng aktibong transportasyon at libangan sa loob ng isang
nakaayong sistema ng transportasyon na may iba't ibang paraan.
Patakaran TN-2.2: Maglaan ng direkta, ligtas at maginhawang Sumusunod ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito gaya ng nakasaad sa
Sumusunod
pangkonekta para sa nagbibiskleta at naglalakad sa pagitan ng pagsusuri para sa Patakaran CD-3.2, Patakaran TR-1.1 at Patakaran VN-1.6.
sistema ng landas at mga katabing kapitbahayan, paaralan,
lugar para sa pagtatrabaho at pamimili.
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Pahayag ng Pagsunod

Sumusunod?
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Layunin IP-1 – Diagram ng Paggamit ng Lupa /
Transportasyon.
Pagpasyahan na ang paggamit at pagpapahintulot ng lupa ay magpapatupad sa Diagram ng Paggamit ng Lupa / Transportasyon sa Pangkalahatang Plano ng
Pagsasaalang-alang (Envision) at upang isulong ang bisyon, layunin at patakaran ng Pangkalahatang Plano para sa Envision.
Sumusunod ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito. Idinaragdag ng Inisyatibo
Sumusunod
ang pagtatalaga sa paggamit ng lupa sa Lugar ng Ispesipikong Plano sa
Patakaran IP-1.7: Gumamit ng mga karaniwang Distrito sa
Pangkalatang Plano at itinatalaga nito ang Lugar ng Ispesipikong Plano sa isang
Pagsosona upang isulong ang mga nakaayong porma ng
Paglalatag ng Pabahay sa Nakatatanda. Tinutukoy ng Paglalatag ng Pabahay sa
pagpapaunlad kapag nagpapatupad ng mga bagong
Nakatatanda ang Mga Ispesipikong Plano bilang naaangkop na mekanismo para
pagkwalipika para sa paggamit ng lupa. Limitahan ang
sa pagpapatupad sa Paglalatag ng Pabahay sa Nakatatanda. Ang naturang Mga
paggamit sa proseso ng Pagsosona sa Nakaplanong
Ispesipikong Plano ay tutugon sa mga natatanging pangangailangan ng
Pagpapaunlad sa mga natatanging uri ng pagpapaunlad o
paggamit ng lupa na hindi maaaring ipatupad sa pamamagitan nakatatanda. Sinosona ring muli ng Inisyatibo ang Lugar ng Ispesipikong Plano
ng karaniwang Mga Distrito sa Pagsosona, o sa mga lugar na sa distrito ng Ispesipikong Plano at pinagtitibay nito ang Ispespikong Plano
upang ipatupad ang Paglalatag ng Pabahay sa Nakatatanda. Pinagkakaloob ng
may mga di-pangkaraniwang pisikal na katangian na
nangangailangan ng espesyal na pagsasaalang-alang dahil sa Ispesipikong Plano ang mga pamantayan sa pagpapaunlad para sa Lugar ng
Plano, na tumutugon sa mga natatanging pangangailangan ng nakatatanda,
mga paghihigpit na ito.
kasama na ang mga beterano, at ang mga natatanging katangian ng Lugar ng
Plano.
Layunin IP-2: Pagpaparte / Mga Sakop ng Pagpaplano / Pangunahing Pagsusuri ng Pangkalahatang Plano.
Subaybayan ang progreso tungo sa Bisyon ng Pangkalahatang Plano, mga layunin at patakaran nito, sa pamamagitan ng isang pana-panahong Pangunahing
Pagsusuri. Suriin ang tagumpay ng pagpapatupad sa Pangkalahatang Plano ng Envision at isaalang-alang ang pagpipino sa Diagram ng Paggamit ng Lupa/
Transportasyon at mga patakaran sa Pangkalahatang Plano ng Envision upang tiyakin ang tagumpay ng mga ito. Gamitin ang Mga Pangunahing Pagsusuri sa
Pangkalahatang Plano upang magsaalang-alang ng pagtaas sa mga magagamit na kapasidad sa pagpapaunlad ng kabahayan sa pamamagitan ng pagbukas ng
karagdagang Sakop para sa pagpapaunlad at upang magtalaga ng priyoridad sa mga lugar ng pagpapayabong sa loob ng San José para sa bagong pabahay.
Sumusunod ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito, ayon sa pagsusog ng
Sumusunod
Patakaran IP-2.8 Pahintulutan ang pagtatayo ng mga yunit ng
tirahan sa pagkasiksik at sa anyong aprubado sa mga pagkwalipika Inisyatibo. Ipinatutupad ng Ispesipikong Plano ang Paglalatag ng Pabahay sa
Nakatatanda sa Lugar ng Ispesipikong Plano, na nagpapahintulot sa pagtatayo
sa paggamit ng lupa na naisalugar noong pinagtibay ang
ng mga yunit ng tirahan sa pagkasiksik at anyong pinahihintulutan alinsunod sa
Pangkalahatang Plano ng Pagsasaalang-alang sa San José sa
Ispespikong Plano
2040, (kasama na ang kapasidad na tinutukoy sa pinagtibay na
Diskarte sa Downtown, Patakaran sa Pagpapaunlad sa
Nasasakupan ng North San José, Patakaran sa Pagpapaunlad sa
Evergreen-East Hills, Mga Ispesipikong Plano, at posibleng
Imbentaryo ng Bakanteng Lupa ng Lunsod) at pagkasiksik at
anyong nakaalinsunod sa paggamit ng lupa na nagpapatupad ng
Paglalatag ng Pabahay sa Nakatatanda. Kapag sinimulan ng
Konseho ng Lunsod ang pangalawang Sakop ng Pangkalahatang
Plano ng Envision, ang mga bago o nirebisang panukala para sa
pagpapaunlad sa mga lugar na may dating naaprubahang
pagkwalipika sa pagkakaroon ng bahay ay dapat sumunod sa
Diagram ng Paggamit ng Lupa / Transportasyon.
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Pagpapatupad

Pahayag ng Pagsunod
Sumusunod ang Inisyatibo sa patakarang ito, ayon sa pagsusog ng Inisyatibo.
Sinosona ng Inisyatibo ang Pangkalahatang Plano upang idagdag ang
Paglalatag ng Pabahay sa Nakatatanda sa Ispesipikong Plano. Wala sa Lugar
ng Pagpapayabong na para sa kabahayan ang Ispesipikong Plano.
Gayunpaman, pinahihintulutan ng Inisyatibo ang agarang pagtatayo ng mga
yunit ng tirahan alinsunod sa Paglalatag ng Pabahay sa Nakatatanda.

Sumusunod?
Sumusunod
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Layunin / Patakaran ng Pangkalahatang Plano
Patakaran IP-2.9 Ituon ang bagong pagpapaunlad ng kabahayan
sa mga tinukoy na Lugar ng Pagpapayabong upang pangasiwaan
ang nakaayong pagpapabago sa mga lugar na ito sa kumpletong
Mga Pamayanan sa Lunsod, maliban na lang sa mga proyektong
pinauunlad alinsunod sa isang Paglalatag ng Pabahay sa
Nakatatanda. Pahintulutan ang agarang pagpapaunlad sa lahat ng
kapasidad para sa kabahayan na nakaplano para sa mga Lugar
ng Pagpapayabong na kasama sa mga kasalukuyang Sakop ng
Plano. Pahintulutan ang agarang pagpapaunlad sa mga proyekto
ng pabahay sa nakatatanda alinsunod sa isang Paglalatag ng
Pabahay sa Nakatatanda.
Sakop ng Plano
Lugar ng Pagpapayabong
“Paglalatag ng Pabahay sa
• Ang Mga Lugar ng Ispesipikong
Nakatatanda” Mga proyekto ng
Plano o iba pang lugar ay
pabahay sa nakatatanda na
nagtalaga ng Paglalatag ng
alinsunod sa isang Paglalatag
Pabahay sa Nakatatanda na
ng Pabahay sa Nakatatanda na
hindi kasama sa “Base” o Mga
hindi kontrolado ng mga Sakop
Lugar ng Pagpapayabong na
ng Plano
Kabahayan
• Downtown.
“Base”
Kapasidad para sa bagong • Mga Lugar ng Ispesipikong
Plano
pagpapaunlad ng pabahay na
• Patakaran sa Pagpapaunlad sa
hindi kinokontrol ng Mga
Nasasakupan ng North San
Sakop ng Plano
José
• Mga Bakante/Hindi Masyadong
Nagagamit na Lupa
• Mga Kapitbahayan na Tirahan
• Mga Umiiral nang Pagkwalipika
Sakop 1
• Mga Koridor ng Pamayanan sa
Mga Lugar ng
Lunsod sa Downtown (East
Pagpapayabong na
Santa Clara Street, Alum Rock
Kabahayan
Avenue, West San Carlos Street,
at The Alameda) at Pamayanan
sa Lunsod ng Berryessa BART
• Mga
(Kasalukuyang)
Sakop 2
Pamayanan sa Lunsod ng Five
Mga Lugar ng
Wounds BART at Lokal na
Pagpapayabong na
Pampublikong Transportasyon
Kabahayan
Sakop 3
• Mga Lokal na Pampublikong
Mga Lugar ng
Transportasyon
(na
Pagpapayabong na
Nakaplano),
Koridor
at
Kabahayan
Sentrong Pangkomersiyo, at
Pamayanan sa Lunsod sa
Kapitbahayan
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Layunin / Patakaran ng Pangkalahatang Plano
Pahayag ng Pagsunod
Sumusunod?
Layunin IP-3: Taunang Pagsusuri at Nasusukat na Pagiging Matagalan ng Pangakalahatang Plano.
Suriin ang progreso ng mga aksiyon at programa sa pagpapatupad sa Pangkalahatang Plano ng Envision at sa mga diskarte sa pagbabawas ng Green House Gas
(GHG) gamit ang Mga Sukatan ng Kahusayan at Aksiyon para sa Klima/Patakaran sa Pagbabawas ng Green House Gas ng Konseho, kung kailangan, pinuhin ang
mga layunin at patakaran sa Pangkalahatang Plano ng Envision at Diagram ng Paggamit ng Lupa / Transportasyon sa panahon ng Taunang Pagsusuri.
Sumusunod ang Inisyatibo sa patakarang ito, ayon sa pagsusog ng Inisyatibo.
Sumusunod
Patakaran IP-3.3: Isaalang-alang lang sa panahon ng Taunang
Sinususog ng Inisyatibo ang Pangkalahatang Plano upang pahintulutan ang pagPagsusuri ang anumang panukala sa Pagsusog sa
convert sa mga lupang para sa pagtatrabaho na hindi masyadong nagagamit
Pangkalahatang Plano na pribadong pinasimulan upang baguhin
patungo sa pabahay ng nakatatanda na nakaalinsunod sa isang Paglalatag ng
ang Diagram ng Paggamit ng Lupa / Transportasyon o upang
gumawa ng maliliit na pagbabago sa Hangganan sa Pagyabong ng Pabahay sa Nakatatanda at nagtalaga sa Lugar ng Plano sa pagtatalaga sa
paggamit ng lupa sa isang Paglalatag ng Pabahay sa Nakatatanda. Ipinatutupad
Lunsod o pagpapalawak sa Lugar ng Pagseserbisyo sa Lunsod.
ng Ispesipikong Plano ang Paglalatag ng Pabahay sa Nakatatanda sa Lugar ng
Ang maagang pagsasaalang-alang para sa tuloy-tuloy na
pagpoproseso o pagtanggi ay maaaring isaalang-alang sa labas ng Ispesipikong Plano, na nagpapahintulot sa pag-convert sa mga lupang para sa
proseso ng Taunang Pagsusuri ng Pangkalahatang Plano para sa pagtatrabaho na hindi masyadong nagagamit patungo sa pabahay ng
mga proyekto kung saan kasama ang pag-convert sa lupang para nakatatanda.
sa pagtatrabaho patungo sa mga paggamit na walang kinalaman sa
pagtatrabaho (bukod sa nakaalinsunod sa isang Paglalatag ng
Pabahay sa Nakatatanda) o iba pang proyektong hindi nakaayon sa
Pangkalahatang Plano.
Sumusunod ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito, ayon sa pagsusog ng
Sumusunod
Patakaran IP-3.4:4 Panatilihin ang kabuuang kapasidad sa
pagyabong ng nakaplanong pabahay ng Lunsod (120,000 yunit Inisyatibo, dahil nagpapatupad ito ng Paglalatag ng Pabahay sa Nakatatanda sa
loob ng Lugar ng Plano at dahil dito, hindi ito nabibilang sa kabuuang
ng tirahan) bilang pinagsama-samang resulta ng anumang
nakaplanong kapasidad sa pagyabong ng pabahay (120,000 yunit ng tirahan).
Pagsusog na naaprubahan sa panahon ng isang Tauang
Dahil pinahihintulutan ng Paglalatag ng Pabahay sa Nakatatanda ang muling
Pagsusuri; ang mga pagsusog na pahintulutan ang
pagtatalaga sa kapasidad sa trabaho mula sa mga lugar na pinauunlad alinsunod
pagpapatayo ng pabahay ng nakatatanda alinsunod sa isang
sa isang Paglalatag ng Pabahay sa Nakatatanda sa ibang mga lugar sa Lunsod
Paglalatag ng Pabahay ng Nakatatanda ay hindi dapat ibilang
na may higit na agarang pangangailangan, hindi binabawasan ng Ispesipikong
sa kabuuang kapasidad sa pagyabong ng nakaplanong
Plano ang kabuuang nakaplanong kapasidad sa pagyabong ng trabaho para sa
pabahay ng Lunsod (120,000 yunit ng tirahan). Sa
Lunsod.
pamamagitan ng mga pagsusog, maaaring panatilihin o
pataasin, ngunit hindi bawasan, ang kabuuang nakaplanong
kapasidad sa pagyabong ng trabaho para sa Lunsod.
Patakaran IP-3.6: Para sa lahat ng panukala sa Pagsusog sa
Sumusunod ang Inisyatibo sa patakarang ito. Idinaragdag ng Inisyatibo sa
Sumusunod
Pangkalahatang Plano, suriin ang mga iminumungkahing
Pangkalahatang Plano ang pagtatalaga ng Paglalatag ng Pabahay sa Nakatatanda, na
epekto sa transportasyon, kasama na ang paggamit ng
nagbibigay-daan sa mga lupang para sa pagtatrabaho na hindi masyadong nagagamit
transportasyon, aktibidad ng nagbibisikleta at naglalakad, at
na maitalaga na lang sa isang Paglalatag ng Pabahay sa Nakatatanda. Upang
pagsikip ng trapiko, sa kapasidad sa pagyabong ng trabaho at mabawasan ang masasamang epekto sa kapasidad sa pagyabong ng transportasyon
inaasahang kalagayan ng pondo ng Lunsod, at sa progreso ng at trabaho, pinahihintulutan ng Inisyatibo na ang kapasidad sa trabaho na nauugnay sa
Lunsod tungo sa mga layunin nito na magkaroon ng bukas na
isang Lugar ng Pagpapayabong na para sa trabaho na pinauunlad alinsunod sa isang
espasyo at parke.
Paglalatag ng Pabahay sa Nakatatanda ay maitalagang muli sa ibang Lugar ng
Pagpapayabong hangga't may sapat na kapasidad sa trapiko sa kasalukuyan at na
iminimungkahi ang Lugar ng Pagpapayabong upang matugunan ang mga patakaran
sa trapiko ng Pangkalahatang Plano. Kapag pinahintulutan ang pagtatayo ng
kabahayan sa mga lupang para sa pagtatrabaho na hindi masyadong nagagamit,
walang magiging masamang epekto sa progreso ng Lunsod tungo sa mga layunin nito
na magkaroon ng bukas na espasyo at parke dahil dapat sumunod ang pagtatayo ng
kabahayan sa mga kinakailangan sa pagtatalaga ng parke at epekto ng parke sa
Lunsod.
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Layunin / Patakaran ng Pangkalahatang Plano
Pahayag ng Pagsunod
Sumusunod?
Layunin IP-4: Proseso ng Pagdinig sa Taunang Pagsusuri ng Pangkalahatang Plano.
Magsagawa ng mga regular na bukas na pagdinig sa Pangkalahatang Plano na magkakaloob ng mga oportunidad sa komunidad, mga stakeholder at may-ari
ng pribadong ari-arian na makisali, alinsunod sa batas ng Estado.
Patakaran IP-4.2: Gamitin ang proseso ng Pagsusog sa
Sumusunod ang Inisyatibo sa patakarang ito. Pagkatapos isaalang-alang ang
Sumusunod
Pangkalahatang Plano upang makatugon sa mga nagbabago- malaki at lumalaki pang pangangailangan para sa pabahay sa nakatatanda sa
Lunsod, ang Inisyatibo sa Pabahay sa Nakatatanda ng Evergreen ay
bagong kundisyon at pangangailangan ng komunidad. Ang
Lunsod, mga may-ari ng pribadong ari-arian, tagapagpaunlad, nagtataguyod ng programa para sa paglalaan ng pabahay sa nakatatanda sa
grupo ng komunidad, at indibidwal ay maaaring humiling ng
mga lupang para sa pagtatrabaho na hindi masyadong nagagamit. Sinusuog ng
mga pagbabago sa mga nakaplanong paggamit ng lupa, o
Inisyatibo ang Pangkalahatang Plano upang idagdag ang Mga Layunin at
magmungkahi ng mga pagbabago sa teksto nito.
Patakaran na susuporta sa pagtatayo ng pabahay para sa nakatatanda sa
Lunsod at upang gumawa ng pagtatalaga ng Paglalatag ng Pabahay sa
Nakatatanda na nagtataguyod ng mga pamantayan para sa pag-aplay sa
Paglalatag ng Pabahay sa Nakatatanda at sinusuog ang diagram ng Paggamit
ng Lupa/Transportasyon upang italaga ang lugar ng Ispesipikong Plano sa
Paglalatag ng Pabahay sa Nakatatanda. Ipinatutupad ng Ispesipikong Plano ang
Paglalatag ng Pabahay sa Nakatatanda sa lugar ng Ispesipikong Plano.
Layunin IP-7: Mga Ispesipikong Plano.
Gamitin ang proseso ng ispesipikong plano upang magbigay-daan sa mas madetalyadong pagpaplano sa isang ispesipikong heyograpikong lugar. Tinitiyak
ng diskarteng ito na maipagpapatuloy ang pagpapaunlad ayon sa ispesipikong paglalaan ng paggamit, disenyo, pagpaparte at pagpopondo na akma sa mga
sitwasyon sa lugar na iyon.
Patakaran IP-7.3: Magsama ng mga ispesipikong plano sa
Sumusunod ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito gaya ng nakasaad sa
Sumusunod
Pangkalahatang Plano ng Envision upang makatulong na
pagsusuri para sa Patakaran IP-4.2. Ang Ispesipikong Plano na pinagtibay ng
tiyakin ang pagkakaayon ng mga layunin at patakaran ng
Inisyatibo ay isinama sa Pangkalahatang Plano, ayon sa pagsusog ng Inisyatibo.
Pangkalahatang Plano at upang magbigay ng suporta sa
Pangkalahatang Plano sa mga layunin ng ispesipikong plano.
Maaari lang isama ang mga ispesipikong plano sa
Pangkalahatang Plano sa pamamagitan ng proseso ng
Pagsusog sa Pangkalahatang Plano ngunit hindi kailangang sa
pamamagitan ng Taunang Pagsusuri sa Pangkalahatang Plano.
Gayunpaman, ang mga pagrebisa sa pinagtibay na mga
ispesipikong plano ay maaari lang mangyari sa panahon ng
proseso ng Taunang Pagsusuri sa Pangkalahatang Plano.
Patakaran IP-7.4: Karaniwang isama ang mga ispesipikong
Sumusunod ang Inisyatibo sa patakarang ito, ayon sa pagsusog ng Inisyatibo.
Sumusunod
plano sa Pangkalahatang Plano bilang Mga Nakaplanong
Isinasama ng Inisyatibo ang Ispesipikong Plano sa Pangkalahatang Plano bilang
Komunidad na Tirahan o Mga Nakaplanong Komunidad o
Paglalatag ng Pabahay sa Nakatatanda.
bilang mga lugar ng Paglalatag ng Pabahay sa Nakatatanda.

Pahayag ng Pagsunod
Sumusunod ang Inisyatibo sa patakarang ito. Ang Inisyatibo ay nagsususog sa
Pangkalahatang Plano para sa Pagsasaalang-alang sa San José sa 2040 upang
gumawa ng pagtatalaga ng Paglalatag ng Pabahay sa Nakatatanda, nag-aaplay
sa paglalatag na iyon sa isang lugar na may tinatayang 200 akre sa
nasasakupan ng Evergreen, nagsususog sa kodigo ng pagsosona upang
magdagdag ng Distrito ng Ispesipikong Plano, nagsususog sa mapa ng
pagsosona ng Lunsod upang muling isona ang Lugar ng Ispesipikong Plano sa
distrito ng Ispesipikong Plano, at nagpapatupad sa Paglalatag ng Pabahay sa
Nakatatanda at sa Distrito sa Pagsosona sa Ispesipikong Plano sa pamamagitan
ng pagpapatibay sa Ispesipikong Plano para sa mga Tahanan ng Nakatatanda ng
Evergreen. Nagtataguyod ang Ispesipikong Plano ng proseso ng pagpapahintulot
sa pagpapaunlad para sa lugar ng Ispesipikong Plano.

Sumusunod?
Sumusunod
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Layunin IP-12: Katibayan para sa Kapaligiran.
Gamitin ang proseo ng Katibayan para sa Kapaligiran upang higit na maipatupad ang mga layunin at patakaran sa Pangkalahatang Plano ng Envision na may
kinalaman sa pagbabawas ng mga epekto sa kapaligiran, pagpaparami ng pondo at pagpapahusay sa paghahatid ng mga serbisyong munisipal.
Patakaran IP-12.1: Sumunod sa mga kinakailangan ng Batas Sumusunod ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito dahil, pagkatapos ipasa
Sumusunod
sa Kalidad ng Kapaligiran ng California ayon sa kaugnayan nito ang Inisyatibo, sasailalim ang mga kasunod na aksyong pagpapasyahan sa
sa mga pagpapasya sa paggamit ng lupa at sa pagpapatupad pagsusuring may kinalaman sa kapaligiran ayon sa Batas sa Kalidad ng
sa Pangkalahatang Plano ng Envision.
Kapaligiran ng California.
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Layunin / Patakaran ng Pangkalahatang Plano
Patakaran IP-7.5: Karaniwang makamit ang pagpapatupad sa
mga ispesipikong plano sa pamamagitan ng mga proseso ng
muling pagsosona at pagkwalipika sa pagpapaunlad ng lugar.
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PATAKARAN SA PAGPAPAUNLAD NG EVERGREEN-EAST HILLS
(PARA SA MGA LAYUNING PAGBIBIGAY-IMPORMASYON LANG)
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Evergreen-East Hills
Patakaran sa Pagpapaunlad

Lunsod ng San Jose
Pinagtibay ng Konseho ng Lunsod noong Disyembre 16, 2008
(Resolusyon ng Konseho ng Lunsod Bilang 74741)
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TALAAN NG MGA NILALAMAN
I. Nakaraan
Mga Hangganan ng Lugar para sa Patakaran sa Pagpapaunlad ng Evergreen-East
Hills (Evergreen-East Hills Development Policy o EEHDP)
Layunin ng Orihinal na Patakaran sa Pagpapaunlad ng Evergreen (Evergreen
Development Policy o EDP)
Kabuuran ng Mga Nakaraang Pagsasapanahon at Mga Pagsisikap para sa
Estratehikong Pagpaplano
II.

Layunin at Mga Hangarin

III.

Paggamit ng Lupa
Mga Layunin ng Pangkaraniwang Paggamit ng Lupa
Patakaran sa Abot-kayang Pabahay
Patakaran sa Retail
Kapasidad sa Pagpapaunlad
Umiiral nang Kapasidad sa Pagpapaunlad
Bagong Pool ng Mga Yunit ng Tirahan
Bagong Pool ng Sukat sa Kuwadradong Talampakan na Pangkomersyo
Bagong Pool ng Sukat sa Kuwadradong Talampakan na Pang-opisina
Bagong Mga Pampublikong Pasilidad ng Lunsod
Iba Pang Mga Bagong Paggamit ng Lupa

IV.

Patakaran at Mga Pamantayan sa Trapiko
Pangkalahatang-tanaw
Antas ng Mga Pamantayan sa Serbisyo – Mga Kinakailangan sa Lugar para sa
EEHDP
Antas ng Mga Pamantayan sa Serbisyo – Mga Proyekto sa Labas ng Lugar para sa
EEHDP
Mga Panukala sa Pamamahala sa Pangangailangan ng Transportasyon
(Transportation Demand Management o TDM)

V.

Imprastraktura na Pantransportasyon
Pangkalahatang-tanaw
Mga Panukala para sa Pagpapagaan sa Transportasyon
Mga Pagpapahusay sa Pagpapatakbo ng Lugar

VI.

Pagpapatupad
Pagsusuri sa Mga Bagong Proyketo sa Pagpapaunlad
Paglalaan ng Kapasidad sa Pagpapaunlad
Umiiral nang Kapasidad sa Pagpapaunlad
Mga Ari-ariang may Umiiral nang Paggamit para sa Tirahan o Iba Pang Mga
Paggamit
Paglalaan ng Pool na para sa Tirahan, Komersyo at Opisina
Mga Hindi Inaasahang Proyekto
Pagpopondo ng Mga Pagpapahusay

VII.

Mga Susog sa EEHDP sa Hinaharap
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Mga Apendise

Apendise A – Mga Panggabay na Prinsipyo para sa Pagpaplano sa Paggamit ng Lupa at
Transportasyon na Nabuo sa Pamamagitan ng Estratehiya ng Bisyon ng
Evergreen-East Hills (Evergreen-East Hills Vision Strategy o EEHVS)
Apendise B – Panggabay na Prinsipyo para sa Mga Alituntunin sa Pagdisenyo na Nabuo sa
Pamamagitan ng Estratehiya ng Bisyon ng Evergreen-East Hills (EvergreenEast Hills Vision Strategy o EEHVS)
Apendise C – Mga Alintuntunin sa Pagdisenyo para sa Magkahalong Paggamit
Apendise D – Pamantayan ng Pangangalagang Pangkasaysayan
Apendise E – Mga Panukala sa Pamamahala sa Pangangailangan ng Transportasyon
(Transportation Demand Management o TDM)
Apendise F – Mga Paglalarawan sa Imprastraktura na Pantransportasyon
Apendise G – Mga Paglalarawan ng Listahan ng Mga Amenidad ng Komunidad na Nabuo sa
Pamamagitan ng Estratehiya ng Bisyon ng Evergreen-East Hills (EvergreenEast Hills Vision Strategy o EEHVS)
Apendise H – Talahanayan ng Paglalaan ng Umiiral nang Yunit ng Pabahay (Pagtatasa sa
Benepisyo ng Distrito Blg. 91-209SJ)
Apendise I – Talahanayan ng Mga Paglalaan ng Umiiral nang Yunit ng Pabahay ng Numero
ng Parsela ng Tagatasa Nang Walang Mga Pagiging Karapat-dapat
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I. NAKARAAN
Ang patakarang ito, na may pamagat na, Patakaran sa Pagpapaunlad ng Evergreen-East Hills
(Evergreen-East Hills Development Policy o EEHDP), ay isang pagsasapanahon ng orihinal na
Patakaran sa Pagpapaunlad ng Evergreen (Original Evergreen Development Policy o OEDP)
na pinagtibay noong 1976 na pana-panahong nagawan ng susog.

MGA HANGGANAN NG LUGAR PARA SA PATAKARAN SA PAGPAPAUNLAD NG EVERGREEN
Tumutugma ang naisapanahong mga hangganan ng lugar para sa Patakaran sa
Pagpapaunlad ng Evergreen-East Hills (EEHDP) ang mga orihinal na hangganan ng
Patakaran sa Pagpapaunlad ng Evergreen (Evergreen Development Policy o EDP), na tinukoy
bilang lupa sa loob ng Hangganan ng Lugar para sa Serbisyo ng Lunsod ng San Jose, timog
ng Story Road, silangan ng U.S. Highway 101, at ang lugar sa hilaga ng panulukan ng U.S.
Highway 101 at Hellyer Avenue, kung saan natatapos ang hilagang hangganan ng Lugar para
sa Patakaran sa Pagpapaunlad ng Edenvale (tingnan ang Larawan 1).
Nasasakop ng lugar para sa EEHDP ang mga bahagi ng East Valley/680 Komunidad, K.O.N.A. at
mga lugar para sa pagpaplano ng Inisyatibo sa Matatag na Kapitbahayan (Strong Neighborhood
Initiative o SNI) ng West Evergreen at ganap na isinasama ang lugar para sa Partikular na Plano
ng Evergreen at ang Nakaplanong Komunidad ng Tirahan ng Silver Creek. Itinalaga rin ang mga
bahagi ng Lugar para sa EEHDP bilang Mga Lugar ng Proyekto para sa Muling Pagpapaunlad.
Tingnan ang mapa sa pahina 7 para sa lokasyon ng mga lugar para sa pagpaplano ng SNI at Mga
Lugar para sa Proyekto ng Muling Pagpapaunlad sa lugar para sa EEHDP.

LAYUNIN NG ORIHINAL NA PATAKARAN SA PAGPAPAUNLAD NG EVERGREEN
Pinagtibay ang orihinal na Patakaran sa Pagpapaunlad ng Evergreen (OEDP) noong Agosto
1976 upang tugunan ang mga isyu ng proteksyon sa baha at limitadong kapasidad sa trapiko
sa lugar para sa EDP, na bumuo sa malaking limitasyon sa pagpapaunlad sa Lugar para sa
EDP. Ang lugar sa timog ng Story Road at silangan ng Highway 101 ay may limitadong
daanang kalsada patungo sa at palabas ng bahaging ito ng San Jose. Kilala ang mga
daanang kalsada na ito bilang “mga screenline na panulukan.” Dumadaan ang lahat ng
biyaheng gumagamit ng sasakyan patungo at mula sa Evergreen sa iilang daanang ito, na
gumagawa ng potensyal na malalang pagbabara ng trapiko.
Itinaguyod ng EDP ng 1976 ang framework ng patakaran para sa pagpapabilis ng
pagdaragdag ng bagong pagpapaunlad para sa tirahan sa lugar para sa EDP gaya ng natukoy
ng Pangkalahatang Plano sa oras na iyon. Tinukoy ng Patakaran ang mga partikular na
programa para sa pagwawasto sa mga kakulangan sa transportasyon at pagpapahusay sa
proteksyon sa baha. Bilang partikular, ang layunin ng EDP ay limitahan ang konstruksiyon ng
mga bagong yunit ng tirahan upang mapanatili ang Antas ng Serbisyo “D” ng trapiko, ayon sa
mga patakaran ng Pangkalahatang Plano ng Lunsod, sa mga pangunahing (screenline)
panukalan ng hangganan. Ang Antas ng Serbisyo D ay isang panukala sa pagsisikip ng
trapiko sa mga panulukang may ilaw pantrapiko, kung saan naghihintay ang mga sasakyan sa
mahigit isang pag-ikot ng ilaw pantrapiko sa mga panulukan ngunit sa mas maiikling panahon.
Likas ding binabaha ang lugar para sa EDP, kaya nangangailangan ng solusyon sa pagkontrol
sa pagbabaha bago magdagdag ng konstruksiyon. Gumawa ang Orihinal na Patakaran sa
Pagpapaunlad ng Evergreen na pinagtibay noong 1976 ng mga patakaran sa pagkontrol sa
pagbabaha at kasama rito ang pagpayag lang sa pagkakaroon ng pagpapaunlad kung
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protektado ito mula sa 100 taong baha at hindi nito inililihis ang baha o pagdaloy sa lupa o
nagsasanhi ng pagbabaha sa iba pang mga ari-arian. Hinihiling din ng mga panukala sa
proteksyon sa baha ng Orihinal na Patakaran sa Pagpapaunlad ng Evergreen ang mga
pagpapahusay sa pagkontrol sa pagbabaha sa loob ng lugar ng patakaran at kasama rito ang
mga pagpapahusay sa Lake Cunningham, ang konstruksiyon ng isang lagusan mula sa SilverThompson Creek, ang konstruksiyon ng isang punto ng koneksyon ng lagusan patungo sa
Lake Cunningham, at iba pang mga pagpapahusay sa mga himpilan ng tubig ng Quimby at
Fowler Creek. Ang karamihan ng mga pagpapahusay sa pagkontrol sa pagbabaha na
kailangan sa loob ng Orihinal na Patakaran sa Pagpapaunlad ng Evergreen ay nakumpleto
bago ang pagsasapanahon ng Patakaran noong 1991. Ang mga natitirang pagpapahusay sa
mga himpilan ng tubig ng Quimby at Fowler Creek ay isinama sa pagbuo ng Partikular na
Plano ng Evergreen ng 1991.
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Mga Hangganan ng Patakaran sa
Pagpapaunlad ng Evergreen-East Hills
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Mga Distrito ng Inisyatibo sa Matatag na Kapitbahayan sa Patakaran sa
Pagpapaunlad ng Evergreen-East Hill
■
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Mga Lugar para sa Muling Pagpapaunlad sa Lugar para
sa Patakaran sa Pagpapaunlad ng Evergreen-East Hills
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KABUURAN NG MGA NAKARAANG PAGSASAPANAHON AT MGA PAGSISIKAP PARA SA
ESTRATEHIKONG PAGPAPLANO
Partikular na Plano ng Evergreen ng 1991 (Evergreen Specific Plan o ESP)
Sa ilalim ng Orihinal na Patakaran sa Pagpapaunlad ng Evergreen, naabot na ng screenline
na mga panulukan ang kanilang maximum na kapasidad sa trapiko noong 1989, na pumipigil
sa karagdagang pagpapaunlad na pangresidensyal. Sa puntong iyon, gayunpaman, may
potensyal para sa pagtatayo ng halos 4,000 bagong yunit ng tirahan batay sa umiiral nang
mga pagtatalaga ng paggamit ng lupa ng Pangkalahatang Plano. Sa halos 4,000 potensyal na
yunit ng tirahan, 3,000 ang nasa loob ng isang sub-area ng OEDP, na tinatawag na
Nakaplanong Komunidad ng Tirahan ng Evergreen (Evergreen Planned Residential
Community o EPRC).
Noong 1990, sinimulan ng Konseho ng Lunsod ang Partikular na Plano ng Evergreen (ESP)
para sa EPRC upang makagawa ng natatanging suburban na lugar na may iba’t ibang sukat
ng lote, uri ng pabahay, ilang retail, parke, paaralan, at iba pang mga amenidad. Ang ESP ang
naging sanhi upang baguhin ang OEDP, at sa pagsisikap na iyon, natukoy ng Lunsod ang
mga karagdagang panukala sa pagpapababa sa trapiko upang masuportahan ang
pagpapatayo ng 2,996 na bagong yunit ng tirahan. Natukoy ng pagsusuri sa trapiko na
nagawa kasabay ng paghahanda ng ESP, ang dami ng kapasidad sa trapiko na kinakailangan
upang mabigyang-daan ang ganap na pagpapaunlad ng mga natitirang bakanteng lupa sa
Evergreen, at natukoy ang mga potensyal na pagpapaganda sa kalsada na maaaring
makapagbigay sa kinakailangang kapasidad. Noong 1991, inaprubahan ng Konseho ng
Lunsod ang mga pagbabago sa Pangkalahatang Plano na nauugnay sa ESP sa Nakaplanong
Komunidad na Tirahan ng Evergreen at binago ang Orihinal na Patakaran sa Pagpapaunlad
ng Evergreen upang matukoy ang mga pagpapahusay sa transportasyon at kontrol sa
pagbabaha na kinakailangan para sa Partikular na Plano ng Evergreen.

Susog sa OEDP ng 1995
Binagong muli ang Orihinal na Patakaran sa Pagpapaunlad ng Evergreen noong 1995 upang
maibigay ang framework ng patakaran para sa pagbuo ng mas malawak na Lugar para sa
Patakaran sa Pagpapaunlad ng Evergreen alinsunod sa Pangkalahatang Plano sa panahong
iyon na may layuning mapanatili ang karaniwang trapiko na LOS “D” at mga pamantayan ng
inaasahang pagbabaha sa isang daang taon ng OEDP ng 1976 at Susog sa OEDP ng 1991.
Pinanatili ang mga pamantayang iyon bilang mga kinakailangan sa mga pag-apruba ng
proyekto. Natukoy ng Susog sa OEDP ng 1995 ang mga natitirang pagpapahusay sa himpilan
ng tubig at sistema ng kalsada na kinakailangan upang mabigyang-daan ang pagpapatuloy sa
4,759 na yunit ng tirahan. Binuo ang Distrito ng Pagtatasa sa Benepisyo (Blg. 91-209SJ
Aborn-Murillo) upang magbigay ng plano sa pagbabahagi ng gastos upang mapondohan at
mapatayo ang malawakang pagpapahusay sa network ng imprastraktura na kinakailangan
upang mapangasiwaan ang nakaplano at potensyal na mga yunit ng pabahay na natukoy ng
Pangkalahatang Plano ng San José 2020 at ng Partikular na Plano ng Evergreen. Noong
1998, idinagdag at isinapanahon ang Distrito ng Pagtatasa sa Benepisyo sa pamamagitan ng
pagbuo ng Distrito ng Mga Pasilidad ng Komunidad Blg. 4 bilang resulta ng mga pagbabago
sa mga batas na namamahala sa mga espesyal na distrito. Nananatiling may bisa ang
parehong Distrito ng Pagtatasa sa Benepisyo at Distrito ng Mga Pasilidad ng Komunidad
ngayon (2008) na walang petsa ng pagkapaso.

Susog sa OEDP ng 1998
Gumawa ng kaunting susog sa Orihinal na Patakaran sa Pagpapaunlad ng Evergreen noong
Agosto 1998 upang pinuhin ang pamamaraan ng pagsusuri sa trapiko upang mapangasiwaan
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ang maliit at hindi para sa tirahan na pagpapaunlad. Sa partikular, hindi na batay ang
pamamaraan ng pagsusuri sa trapiko sa mga screenline na panulukan, ngunit batay sa mga
pagsusukat ng trapiko sa lahat ng apektadong panulukan. Nagbigay-daan ito na mapatayo
ang maliliit na proyekto na walang mga pagtatalaga kung mapapagaan nito ang trapikong
nauugnay sa maliit na proyekto sa pamamagitan ng paglalagay ng naaangkop na mga
pagpapahusay sa transportasyon.

Estratehiya ng Bisyon ng Evergreen/Estratehiya ng Bisyon ng Evergreen-East Hills
Binuo ang Patakaran sa Pagpapaunlad ng Evergreen-East Hills sa tulong ng maraming
naunang pagsisikap sa pagpaplano, kasama ang Estratehiya ng Bisyon ng Evergreen,
proseso ng pagpaplano ng Estratehiya ng Bisyon ng Evergreen-East Hills (EEHVS), programa
ng Inisyastibo sa Matatag na Kapitbahayan at sa Programa ng Kabalyero (Knight Program) sa
pagpupulong ng mga nakikinabang sa lugar ng Evergreen-Eastridge para sa Pagtatayo ng
Komunidad.
Noong 2003, binubuo ang Estratehiya ng Bisyon ng Evergreen-East Hills, isang malaking
proseso sa pakikipag-ugnayan sa komunidad (na paunang tinatawag na Estratehiya ng
Bisyon ng Evergreen), upang pangasiwaan ang pagpapaunlad ng anim na lugar na may
malaking oportunidad. Kasama sa anim na lugar na may oportunidad ang:
•
•
•

•

•
•

Arcadia, na matatagpuan sa katimugang bahagi ng Quimby Road, tinatayang
1,000 talampakan sa bandang kanluran ng Capitol Expressway
Pleasant Hills, na matatagpuan sa hilagang-silangang sulok ng Tully at White Roads
Kolehiyo ng Komunidad ng Evergreen Valley, na matatagpuan sa Hilagang
bahagi ng Yerba Buena Road, tinatayang 350 talampakan sa bandang
silangan ng San Felipe Road
Mga lupa ng Berg-Campus Industrial, na matatagpuan sa timog-silangang sulok
ng Fowler at Yerba Buena Roads at parehong kalsada ng pagpapalawak sa
hinaharap ng Yerba Buena Road/Murillo Avenue sa pagitan ng Fowler
Mga lupa ng IDS-Campus Industrial, na matatagpuan sa silangan ng Yerba
Buena Road sa tapat ng Verona Road
Mga lupa ng Yerba Buena OPCO Campus Industrial, na matatagpuan sa
hilagang-silangang sulok ng Yerba Buena Road at Old Yerba Buena Road.

Ang kabuuang pagpapaunlad na ipinanukala bilang bahagi ng Estratehiya ng Bisyon ng
Evergreen-East Hills ay hanggang 5,700 yunit ng tirahan, 500,000 kuwadradong talampakan
ng pagpapaunlad para sa komersyo, at 75,000 kuwardradong talampakan ng pagpapaunlad
para sa opisina sa lugar para sa patakaran sa pagpapaunlad.
Noong Mayo 15, 2007 nagpasya ang Konseho ng Lunsod na iantala ang pagpapasya sa pagconvert ng mga industrial na ari-arian (Berg, IDS, at Yerba Buena OPCO) sa paggamit na para
sa tirahan at hiniling na maisapanahon ang patakaran sa pagpapaunlad upang magbigay-daan
para sa mas limitadong antas ng pagpapaunlad kaysa sa ipinanukala sa Estratehiya ng Bisyon
ng Evergreen-East Hills. Bilang bahagi ng pakikipag-ugnayan at proseso ng puwersang
tagakilos na nauugnay sa EEHVS, tinukoy ng komunidad ang ilang amenidad ng komunidad
na may mga kulang at mga priyoridad sa lugar ng Evergreen-East Hills. Kasama sa Apendise
G ng dokumentong ito ang isang listahan ng mga amenidad ng komunidad na natukoy sa
pamamagitan ng Estratehiya ng Bisyon ng Evergreen-East Hills. Nagsisilbi ang listahang ito
bilang mapagkukunan para sa mga proyekto ng kapital na pagpapahusay batay sa mga
priyoridad ng komunidad. Maituturing din ang mga amenidad na ito bilang bahagi ng “tunay na
plano” upang gawan ng susog ang patakaran sa pagpapaunlad na ito sa hinaharap. Inilarawan
ang kinakailangan ng tunay na plano para sa mga susog sa EEHDP sa Kabanata VII Mga
Susog sa EEHDP sa Hinaharap.
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II. LAYUNIN AT MGA HANGARIN NG NAISAPANAHONG PATAKARAN
SA PAGPAPAUNLAD NG EVERGREEN, NA MAY PAMAGAT NA
PATAKARAN SA PAGPAPAUNLAD NG EVERGREEN-EAST HILLS

Ang pangunahing layunin ng naisapanahong Patakaran sa Pagpapaunlad ng Evergreen, na
tatawagin dito bilang Patakaran sa Pagpapaunlad ng Evergreen-East Hills (EEHDP), ay palitan ang
orihinal na EDP (OEDP), na nagawan ng susog upang partikular na payagan ang limitadong
pagdami ng pagpapaunlad sa lugar ng Evergreen-East Hills. Ang Patakaran sa Pagpapaunlad ng
Evergreen-East Hills ang magiging baogng framework ng patakaran para sa limitadong dami ng
bagong pagpapaunlad para sa tirahan, komersyo, at opisina sa loob ng Lugar para sa EEHDP.
Nilayon ang EEHDP upang isulong ang pangmatagalang sigla ng Lugar ng Evergreen-East Hills sa
pamamagitan ng pag-uugnay nang magkasama ng limitadong bagong pagpapaunlad na may
pansuportang imprastraktura na pantransportasyon. Bilang kapalit para sa higit pang kapasidad sa
pagpapaunlad, magbibigay ang Patakaran ng mekanismo upang humiling ng akmang mga bayarin
sa epekto sa trapiko upang makapagpatayo ng mga pamumuhunan sa sistema ng transportasyon.
Sumusunod ang EEHDP sa Pangkalahatang Plano ng 2020 ng San Jose, na partikular na
sumusuporta sa mga layunin ng Pangkalahatang Plano sa paggawa ng mga kapitbahayang
maaaring pamayanan, pagsulong ng mga pagpapaunlad sa pagitan ng mga buo nang gusali sa
mga naaangkop na lokasyon, at pagtiyak na may sapat na mga serbisyo at pasilidad. Sa partikular,
sinusuportahan ng EEHDP ang Hangganan ng Pagyabong ng Lunsod/Pangunahing Estratehiya
ng Greenline ng Pangkalahatang Plano sa pamamagitan ng pagsusulong ng pagpapaunlad sa
pagitan ng mga buo nang gusali. Hindi gagawan ng susuog ng pagsasapanahong ito ang partikular
na mga pamantayan ng Antas ng Serbisyo sa trapiko na nasa umiiral nang Patakaran sa
Pagpapaunlad ng Evergreen. Ang pangunahing dahilan ng pagpapatibay ng Patakaran sa
Pagpapaunlad ng Lugar ay upang pamahalaan ang pagsisikip ng trapiko na nauugnay sa malapit
na sa tadhana ng pagpapaunlad sa Lugar para sa EEHDP at kasabay nito ay pagsusulong ng
pagpapaunlad na sumusunod sa mga layunin ng Pangkalahatang Plano at mga bisyon ng
kapitbahayan.
Dapat na isaalang-alang ng lahat ng bagong pagpapaunlad sa loob ng lugar para sa EEHDP
ang Mga Panggabay na Prinsipyo para sa Pagpaplano sa Paggamit ng Lupa at
Transportasyon (tingnan ang Apendise A) at ang Panggabay na Prinsipyo para sa Mga
Alituntunin sa Pagdisenyo (Apendise B), na nabuo bilang bahagi ng proseso ng pagpaplano
ng Estratehiya ng Bisyon ng Evergreen-East Hills (EEHVS) bilang mga layunin para sa
paggawa ng de-kalidad na pagpapaunlad para sa tirahan, retail, at opisina. Isinasaad ng Mga
Panggabay na Prinsipyo na ang lahat ng bagong pagpapaunlad sa lugar para sa EEHDP ay
mapapanatili, de-kalidad, at mapapahusay ang pangkalahatang kakayahang mapamayanan
ng lugar. Dapat na makagawa ang bagong pagpapaunlad para sa tirahan ng mga oportunidad
sa pabahay para sa maraming uri ng sambahayan at iba’t ibang antas ng kita. Dapat
sumuporta ang imprastraktura at mga serbisyo sa mga nakaplanong dami ng pagpapaunlad
para sa tirahan at mga hindi para sa tirahan. Dapat na isama ng bagong pagpapaunlad sa
mga daanan ng pampublikong sasakyan ang mga konsepto sa pagpapaunlad na nakatuon sa
pampublikong sasakyan, at dapat na masuportahan ng lahat ng pagpapaunlad ang mga
masiglang paggamit ng lupa na iniuugnay ng iba’t ibang uri ng transportasyon at mga
amenidad ng komunidad. Ang Mga Panggabay na Prinsipyo para sa Pagpaplano sa Paggamit
ng Lupa at Transportasyon (Apendise A) at ang Panggabay na Prinsipyo para sa Mga
Alituntunin sa Pagdisenyo (Apendise B) ay isinama bilang mga apendise ng dokumentong ito
upang komemorahin ang mga kagustuhan ng komunidad na nabuo sa pamamagitan ng
proseso ng Estratehiya ng Bisyon ng Evergreen-East Hills bilang mga mga mithiin ng
komunidad. Maaaring ilapat ng mga may-ari at tagapagpaunlad ng ari-arian ang mga ideyang
ito sa kanilang mga panukala; gayunpaman, hindi gagamitin ng Lunsod ang Panggabay na
Mga Prinsipyo at Alituntunin ng EEHVS sa pagtatasa ng pagsunod ng ipinanukalang
pagpapaunlad sa Pagsasapanahon ng Patakaran sa Pagpapaunlad ng Evergreen-East Hills.
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Binubuo ang Patakaran sa Pagpapaunlad ng Evergreen-East Hills ng mga patakarang
namamahala sa:

•

Paggamit ng Lupa (Kabanata III)

•

Transportasyon (Kabanata IV)

•

Mga Pagpapahusay sa Imprastraktura na Pantransportasyon (Kabanata V)

•

Pagpapatupad (Kabanata VI)

Dapat na sinusunod ng ipinanukalang pagpapaunlad ang lahta ng elemento ng Patakaran sa
Pagpapaunlad ng Evergreen East-Hills na ito.
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III.

PAGGAMIT NG LUPA

MGA LAYUNIN NG PANGKARANIWANG PAGGAMIT NG LUPA
Nilayon ang Mga Patakaran sa Paggamit ng Lupa ng Patakaran sa Pagpapaunlad ng
Evergreen-East Hills upang:
 Gabayan ang pagpapaunlad sa mga naaangkop na lokasyon sa loob ng Lugar para sa
Patakaran sa Pagpapaunlad ng Evergreen-East Hills.
 Magbigay ng naaangkop na kakayahang umangkop para sa limitadong kapasidad ng
bagong pagpapaunlad.
 Panatilihin ang kasalukuyang lokasyon ng Hangganan ng Pagyabong ng Lunsod.
 Pangasiwaan ang pagpapaunlad sa pagitan ng mga buo nang gusali sa loob ng
Hangganan ng Pagyabong ng Lunsod.
 Pangasiwaan ang pagpili sa paglalakad, pagbibisikleta, at pampublikong sasakyan.
 Magsulong ng pagkakaroon ng iba’t ibang opsyon sa pabahay sa loob ng mga
kapitbahayan.
 Protektahan, pagandahin, at/o ipanumbalik ang mga natural na kapaligiran.

PATAKARAN SA ABOT-KAYANG PABAHAY
Nang sinusunod ang Mahalagang Resulta Blg. #5 (tingnan ang Apendise A- Mga Panggabay
na Prinsipyo para sa Pagpaplano sa Paggamit ng Lupa at Transportasyon), na binuo sa
pamamagitan ng proseso ng Estratehiya ng Bisyon ng Evergreen-East Hills, nilayon ang
Patakaran ng EEHDP upang makagawa ng mga oportunidad sa pabahay para sa
napakaraming uri ng sambahayan at antas ng kita. Bagama’t ang mga proyektong
naghahangad ng mahigit 35 yunit ng tirahan lang ang may partikular na kinakailangan para sa
pagiging abot-kaya na inilarawan sa ibaba (tingnan ang Kabanata VI Pagpapatupad),
hinihimok ang pagbibigay ng mga abot-kayang yunit bilang bahagi ng lahat ng pagpapaunlad
para sa tirahan sa loob ng lugar para sa EEHDP. Aalisin ang pagbibigay ng abot-kayang
pabahay bilang isa sa pamantayan para sa pagkwalipika para sa katayuang “malaking
proyekto” sa petsa ng pagpapatupad ng patakaran sa abot-kayang pabahay ng Lunsod ng
San Jose. Hindi magkukuwalipika ang anumang mga proyekto sa mga lugar para sa muling
pagpapaunlad para sa katayuang “malaking proyekto” sa pamamagitan ng pagbibigay ng
abot-kayang pabahay.

PATAKARAN SA RETAIL
Nang sinusunod ang Mahalagang Resulta Blg. #4 (tingnan ang Apendise A – Mga Panggabay
na Prinsipyo para sa Pagpaplano sa Paggamit ng Lupa at Transportasyon), na binuo sa
pamamagitan ng proseso ng Estratehiya ng Bisyon ng Evergreen-East Hills, nilayon ang
EEHDP upang manghimok ng masiglang lugar para sa komersyo/negosyo, magkahalong
gamit, at tirahan kabilag ang mga karagdagang oportunidad para sa paggamit ng opisina ng
koreo, pangangalaga sa kalusugan, aliwan at iba pang retail. Hinihikayat din ng Mga
Panggabay na Prinsipyo at Mga Alituntunin sa Pagdisenyo na isinama sa Mga Apendise A, B,
at C sa Patakarang ito ang pagpapaunlad para sa magkahalong paggamit. Dapat na sumunod
ang mga proyektong naglalayon ng laki na mahigit sa 35 yunit ng tirahan sa partikular na mga
alintuntunin sa pagdisenyo para sa pagpapaunlad para sa magkahalong gamit upang
makahikayat ng matagumpya na mga oportunidad sa retail (tingnan ang Apendise C).

KAPASIDAD SA PAGPAPAUNLAD
Itinatakda ng EEHDP na ito ang isang partikular na dami ng kapasidad ng pagpapaunlad
sa paggamit ng lupa para sa Lugar para sa Patakaran sa Pagpapaunlad ng
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Evergreen-East Hills. Dapat na sumusunod sa mga probisyong ito ang lahat ng karapatan
sa pagpapaunlad para sa mga ari-ariang matatagpuan sa loob ng lugar para sa EEHDP.

Umiiral nang Kapasidad sa Pagpapaunlad
Ang lahat ng ari-ariang may umiiral nang kapasidad sa pagpapaunlad sa anyo ng mga umiiral
nang gusali, karapatan, paglalaan ng trapiko sa ilalim ng dating patakaran, o itinalagang
biyahe sa Imbentaryo ng mga Naaprubahang Biyahe (ATI) ng Lunsod ay maaaring muling
gumamit ng mga buo nang istruktura batay sa umiiral nang antas ng kapasidad sa trapiko na
iyon. Ang antas ng kapasidad sa trapiko para sa mga naturang ari-arian ay tutukuyin mula sa
nauugnay na paggawa ng trapiko (mga biyahe) sa ilalim ng Orihinal na Patakaran sa
Pagpapaunlad ng Evergreen ayon sa pagkakaamyenda. Ikekredito ang mga kasalukuyang
paglalaan ng biyahe para sa isang ari-arian para sa anumang pagpapaunlad o muling
paggamit sa mga buo nang istraktura ng ari-ariang iyon, kabilang ang mga ipinanukalang
pagbabago sa paggamit (hal., maaaring ikredito ang mga umiiral nang pangkomersyong
biyahe sa isang bagong tirahan na proyekto na papalit sa pangkomersyong paggamit). Ang
pagpapaunlad na lalabis sa kasalukuyang paglalaan ng biyahe ay mangangailangan ng (mga)
bagong paglalaan gaya ng nakasaad sa mga sumusunod na probisyon ng Patakarang ito.
Mula Agosto 2008, ang mga hindi natayuang paglalaan para sa mga tirahan sa ilalim ng dating
patakaran ay may kabuuang 446 na yunit ng tirahan, tulad ng nakalagay sa Apendise I ng
Patakarang ito.

Bagong Pool ng Mga Yunit sa Pagpapaunlad ng Tirahan
Ang Patakaran sa Pagpapaunlad ng Evergreen-East Hills ay nagtatakda ng kapasidad para sa
pagpapaunlad ng hanggang 500 bagong yunit ng tirahan sa loob ng lugar ng Patakaran.
Inilalagay ang kapasidad na ito sa isang “pool” na maaaring ilaan sa anumang ari-arian ayon
sa mga pamantayan sa paglalaan na nakalagay sa Patakarang ito (tingnan ang Kabanata VI,
Pagpapatupad).

•
•

Sa pinakamababa, maaaring maglaan ng 70% sa maliliit na proyekto, na may laking
35 yunit pababa.
Maaaring gumamit ng hanggang 30% ng mga yunit ng pool (150 yunit) para sa
paglalaan sa mga proyekto ng pagpapaunlad na mahigit 35 yunit kung natutugunan ng
mga panukala ang mga pamantayang nakatakda para sa Malalaking Proyekto.

Ituturing na “nailaan” ang mga yunit kapag may pag-apruba sa isang muling pagsosona,
pahintulot sa pagpapaunlad o subdibisyon sa pamamagitan ng pansamantalang pag-apruba o
pag-apruba sa mapa ng parsela, alinman ang mauna. Ang anumang uri ng pagpapaunlad para
sa tirahan, kabilang ang mga tirahan na proyektong pang-isang pamilya o pangmaraming
pamilya ay paglalaanan ng mga yunit mula sa pool na ito. Hindi pinapahintulutan ng
Patakarang ito ang anumang karagdagang pagpapaunlad para sa tirahan na higit sa partikular
na paglalaan na ito na 500 yunit. Ang anumang karagdagang pagpapaunlad para sa tirahan
na higit sa 500 yunit ay mangangailangan ng susog sa naisapanahong Patakaran na ito at
malamang na karagdagang kasunod na akreditasyong pangkapaligiran. May gabay para sa
mga pagsasapanahon sa hinaharap sa Kabanata VII, Mga Susog sa EEHDP sa Hinaharap.

Bagong Pool ng Sukat sa Kuwadradong Talampakan ng Pagpapaunlad para sa
Retail
Itinatatag ng Patakarang ito ang kapasidad para sa pagpapaunlad ng hanggang
500,000 kuwadradong talampakan ng bagong pagpapaunlad para sa retail sa loob ng lugar
para sa Patakaran na nasa isang pool na maaaring ilaan sa anumang ari-arian alinsunod sa
pamantayan gaya ng nakalagay sa Patakarang ito (tingnan ang Kabanata VI Pagpapatupad).
Mangangailangan ang bagong pagpapaunlad para sa naturang paggamit ng paglalaan mula
sa pool na ito ng 500,000 bagong kuwadradong talampakan para sa retail.
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Bagong Pool ng Sukat sa Kuwadradong Talampakan na Pagpapaunlad para sa
Pangkomersyong Opisina
Itinatatag ng Patakarang ito ang kapasidad para sa pagpapaunlad ng hanggang 75,000
kuwadradong talampakan ng bagong pagpapaunlad para sa opisina sa loob ng lugar para sa
Patakaran na nasa isang pool na maaaring ilaan sa anumang ari-arian alinsunod sa pamantayan
gaya ng nakalagay sa Patakarang ito (tingnan ang Kabanata VI Pagpapatupad). Kasama sa mga
pangkomersyong opisina ang mga serbisyo ng negosyo at medikal na opisina. Mangangailangan
ang bagong pagpapaunlad para sa naturang paggamit ng paglalaan mula sa pool na ito ng 75,000
bagong kuwadradong talampakan para sa pangkomersyong opisina.

Bagong Mga Pampublikong Pasilidad ng Lunsod
Ang layunin ng pool ng sukat sa kuwadradong talampakan para sa retail at opisina ay upang
pangasiwaan ang pribadong pamumuhunan at pagpapaunlad sa lugar para sa Evergreen-East
Hills upang mabawasan hanggang maaari ang mga biyahe ng sasakyan palabas ng lugar.
Kailangan ng mga bagong pamublikong pasilidad (ibig sabihin, mga aklatan, sentro ng
komunidad, istasyon ng bumbero, atbp.) ng Lunsod na makakumpleto ng pagsusuri sa trapiko
gamit ang Paantayan ng Epekto ng Trapiko para sa mga paggamit na hindi para sa tirahan
gaya ng nakalarawan sa Patakarang ito. Batay sa mga resulta ng pagsusuri, ang sumusunod ay
mga kurso ng pagkilos na sumusunod sa Patakarang ito:
• Kung matukoy ng pagsusuri na hindi magkakaroon ng epekto sa transportasyon ang
ipinanukalang proyeto, hindi kailangang gamitin ng proyekto sa pampublikong pasilidad ng
Lunsod ang anumang sukat sa kuwadradong talampakan sa pool o magbayad ng Bayarin
sa Epekto sa Trapiko.

•

Kung may matukoy na epekto ang pagsusuri kung saan natukoy ang pagpapagaan sa
Patakarang ito, kailangang kunin ng proyekto sa pampublikong pasilidad ng Lunsod
ang naaangkop na sukat sa kuwadradong talampakan mula sa pool at bayaran ang
Bayarin sa Epekto sa Trapiko.

•

Kung matukoy ng pagsusuri na magreresulta ang ipinanukalang proyekto sa isang epekto
kung saan walang natukoy na pagpapagaan sa Patakarang ito at natukoy ng Direktor ng
Pagpaplano at Direktor ng Mga Gawaing para sa Publiko na:
 Kanais-nais ang pagpapagaan, kailangang matugunan ang pagpapagaang iyon bilang
bahagi ng proyekto sa pampublikong pasilidad ng Lunsod; o
 Hindi kanais-nais ang pagpapagaan dahil sa mga potensyal na epekto sa mga
kundisyon para sa naglalakad at/o natural na mapagkukunan, kakailanganin ng
Konseho ng Lunsod na magsaalang-alang ng pagsasapanahon sa Patakarang ito.

Iba Pang mga Paggamit ng Lupa
Ang pribadong pagpapaunlad o iba pang pagpapaunlad ng pampublikong ahensya na hindi pasok
sa mga tradisyonal na anyo ng mga pangkomersyo, pang-opisina, o residensyal na pagpapaunlad
sa usapin ng bilang ng mga biyahe sa pinakaabalang oras sa umaga/gabi na nagagawa kada
kuwadradong piye o yunit ng tirahan ay dapat magkalkula ng katumbas na nagagawang biyahe.
Itutumbas ng katumbas na nagagawang biyahe ang bilang ng mga biyahe sa pinakaabalang oras
sa umaga/gabi mula sa mungkahing pagpapaunlad sa dami ng kuwadradong piye para sa mga
pangkomersyo o pang-opisinang paggamit o sa bilang ng mga yunit ng tirahan para sa residensyal
na paggamit. Para sa mga proyektong magagamit sa maraming paraan, ang katumbas na
nagagawang biyahe ay magtutumbas ng kumbinasyon ng pangkomersyo o pang-opisinang
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kuwadradong piye at yunit ng tirahan. Kakailanganin ng matutukoy na katumbas na dami ng
pangkomersyo at pang-opisinang kuwadradong piye o bilang ng mga yunit ng tirahan na kumuha
sa naaangkop na kategorya o mga kategorya ng pool ng pagpapaunlad sa trapiko (pangkomersyo,
pang-opisina, at/o residensyal) na naaprubahan sa pamamagitan ng Patakarang ito.
Dahil ang mga panukalang “iba pang paggamit ng lupa” na ito ay dapat kumuha sa pool ng
pagpapaunlad, dapat sumunod ang mga panukala sa mga probisyon ng Patakarang ito na
naaangkop sa pool ng pagpapaunlad. Halimbawa, kakailanganing matugunan ng anumang
mungkahi na kukuha ng mahigit 35 yunit sa pool ng residensyal na pagpapaunlad batay sa
katumbas na nagagawang biyahe ang mga pamantayan para sa malalaking proyekto gaya ng
nakabalangkas sa seksyong Pagsasakatuparan ng Patakarang ito. Dapat matugunan ng
anumang mga proyektong napapabilang sa kategoryang “Iba Pang mga Paggamit ng Lupa”
ang isa sa dalawang pamantayan sa ibaba:
1. Hindi lumalampas ang proyekto sa katumbas na nagagawang biyahe ng isang
residensyal na proyekto na 35 yunit pababa.
2. Sa ibang sitwasyon ay makukuwalipika ang proyekto para sa katayuan bilang
malaking proyekto batay sa mga pamantayang tinukoy sa patakaran sa
pagpapaunlad.
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IV. PATAKARAN AT MGA PAMANTAYAN SA TRANSPORTASYON

PANGKALAHATANG-TANAW
Pinagtibay ng Lunsod ang pamantayan na “D” ng Antas ng Serbisyo (LOS) para sa karamihan
ng mga panulukang may signal para sa malaking bahagi ng komunidad. Ang mga
pangheograpikong segment ng Lunsod na may pinagtibay na Mga Patakaran sa
Pagpapaunlad ng Lugar, pati na rin ang Downtown, ay may natatangi, at karaniwang mas
mapagbigay na mga pamantayan na nag-iiba-iba mula sa pamantayan ng buong lunsod
bilang pagkilala sa mga espesyal na sitwasyon o mangigibabaw sa mga layunin ng Lunsod na
nagdudulot na maging hindi praktikal ang pagpapanatili ng LOS na “D”.
Sa ilalim ng OEDP, itinatag ang LOS na “D” bilang pangmatagalang layunin para sa Lugar
para sa Pagpapaunlad. Isinama ang mga partikular na paggamit ng lupa sa OEDP upang
kapag napatayo na ang lahat ng panulukan ng EDP, gagana ito sa pamantayan ng LOS D na
ito. Ang isang mahalagang bahagi ng Pangkalahatang Plano ay ang pagpapaunlad ng isang
malaking base ng trabaho para sa opisina/pananaliksik at pagpapaunlad sa mga lugar na
itinalagang Campus Industrial na matatagpuan sa silangan ng Murrillo Avenue, upang
maitatag ang isang pattern ng balikang pagbiyahe sa loob ng lugar para sa Patakaran. Ang
pagbibigay ng base ng trabaho sa loob ng Lugar para sa Patakaran sa Pagpapaunlad ay
nakitaan na makakapagpagaan sa mga kundisyon ng trapiko sa pamamagitan ng
pagbabawas sa pangangailangan para sa mga residente ng lugar na bumiyahe palabas ng
Lugar para sa Patakaran sa Pagpapaunlad sa mga rutang may mabigay na daloy ng trapiko.
Dahil ipinatupad ang pagpapaunlad para sa tirahan sa loob ng Lugar para sa Patakaran sa
Pagpapaunlad habang nananatili ang mas malawak na bahagi ng lugar ng Campus Industrial
na hindi napapaunlad, hindi natugunan ang pamantayan ng LOS “D”.

MGA PAMANTAYAN NG ANTAS NG SERBISYO – MGA PROYEKTO SA LUGAR PARA SA
EEHDP
Sa halip na Pambuong Lunsod na Pamantayan ng Antas ng Serbisyo (LOS) D, ang Patakaran ng
EEHD, na pagbabago sa Patakaran sa Pagpapaunlad ng Evergreen, ay nagbibigay ng kapasidad
sa trapiko para sa “Pool sa Pagpapaunlad” na 500 yunit ng tirahan, 500,000 kuwadradong
talampakan ng retail, at 75,000 kuwadradong talampakan ng pangkomersyong opisina sa loob ng
Lugar para sa Evergreen-East Hills (tinukoy na lupa sa loob ng Hangganan ng Lugar para sa
Serbisyo ng Lunsod ng San Jose, timog ng Story Road, silangan ng U.S. Highway 101, at ang
lugar sa hilaga ng panulukan ng U.S. Highway 101 at Hellyer Avenue, kung saan natatapos ang
hilagang hangganan ng Lugara para sa Patakaran sa Pagpapaunlad ng Edenvale) at sa
nauugnay na mga pagpapahusay sa imprastraktura ng transportasyon. Ginagamit ng Patakaran
sa Pagpapaunlad ng Evergreen-East Hills ang pamantayan sa epekto ng trapiko sa Umiiral nang
Patakaran sa Pagpapaunlad ng Evergreen ngunit nagpapahintulot sa ilang bumabang antas ng
serbisyo sa trapiko ng sasakyan, habang pinapanatili ang average na LOS D o mas mahusay
kapag hindi katanggap-tanggap na sumasalungat ang mga pagpapahusay sa trapiko ng sasakyan
sa iba pang mga paraan ng paglalakbay o biyolohikal na mapagkukunan.
Pamantayan sa Epekto. Masasabi na ang isang proyekto ay makakgawa ng malaking
negatibong epekto sa mga kundisyon ng trapiko sa isang panulukang may signal na
matatagpuan sa Lugar para sa Patakaran sa Pagpapaunlad kung sa mga oras na peak:
1. Bababa ang antas ng serbisyo sa panulukan sa mas mababang marka na titik na
antas ng serbisyo, o
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2. a) Para sa mga proyektong hindi para sa tirahan, ang antas ng serbisyo sa panulukan
ay may hindi katanggap-tanggap na Antas ng Serbisyo E o F at ang pagdaragdag
ng proyekto sa trapiko ng pagtagal nang 2 segundo o higit pa at pagtaas ng kritikal
na V/C ratio na 0.005 o higit pa. (Binago mula sa EDP upang maipakita ang
pagbabago sa software ng pagsusuri sa trapiko)
b) Para sa mga proyektong para sa tirahan, isa o higit pang dagdag na biyahe sa isang
panulukan na mayroong hindi katanggap-tanggap na Antas ng Serbisyo E o F.
Ang hindi katanggap-tanggap na Mga Antas ng Serbisyo ay mga panulukang mayroong Antas
ng Serbisyo E o F sa mga “background” na kundisyon. Ang mga background na kundisyon ay
ang mga kundisyon ng trapiko na nagsasaalang-alang sa pagpapatayo ng naaprubahan nang
mga biyahe sa pamamagitan ng Orihinal na Patakaran sa Pagpapaunlad ng Evergreen,
kasalukuyang mga gusali, at mga proyektong may mga kasalukuyang karapatan. Maaaring
mapagaan ang isang malaking epekto kapag nagpatupad ng mga panukala na
magpapanumbalik sa antas ng serbisyo ng panulukan sa background na mga kundisyon o
mas mahusay.
Pagkakalibre. Hindi mangangailangan ng pagpapagaan ang isang epekto sa ilalim ng mga
sumusunod na kundisyon:
1. Patuloy na gagana ang panulukan sa LOS D o mas mahusay, at
2. Ang (mga) pagpapahusay na kinakailangan upang pahusayin ang mga kundisyon sa
background na mga kundisyon ay gagawa ng mga hindi kanais-nais na pagsalungat sa
iba pang mga paraan ng paglalakbay o may mga hindi katanggap-tanggap na epekto sa
Biyolohikal na Mapagkukunan, at
3. Nasa loob ng saklaw ng Pool para sa Pagpapaunlad ang pagpapaunlad na nagdudulot
ng epekto.
Inaasahan ang Pool para sa Pagpapaunlad, na nakuha ang pagbabahagi sa Pagsusuri sa
Trapiko, na magdulot ng pagbaba ng antas ng serbisyo sa mas mababang marka na titik
(ngunit hindi mas mababa sa LOS D), sa sumusunod na apat na panulukan:
1.
2.
3.
4.

Capitol Expressway at Nieman Boulevard
San Felipe Road at Yerba Buena Avenue (Hilaga)
San Felipe Road at Delta Road
Evergreen Commons at Tully Road

Sa tatlo sa apat na panulukan na may bilang 1 hanggang 3 sa itaas, ang (mga) pagpapahusay na
kinakailangan upang maipanumbalik ang LOS ng trapiko sa background na mga kundisyon ay
gagawa ng mga hindi kanais-nais na pagsalungat sa iba pang mga paraan ng paglalakbay na:
1. Sa panulukan ng Capitol Expressway at Nieman Boulevard, kasama sa pagpapahusay
na kailangan upang maibalik ang panulukan sa background na mga kundisyon ang
pagdaragdag ng pangalawang pakanlurang lane para sa pagliko pakanan. Hindi kanais-nais
ang dalawang lane para sa pagliko pakanan dahil maaaring magresulta sa mga problema sa
mga naglalakad ang mga sasakyang lumiliko mula sa parehong lane.
2. Sa panulukan ng San Felipe Road at Yerba Buena Avenue (Hilaga), ang pagpapahusay
na kinakailangan upang maibalik ang panulukan sa background na mga kundisyon ay may
kasamang pagdaragdag ng eksklusibong patimog na lane para sa pagliko pakanan. Itinuturing
na hindi gaanong kanais-nais ang dalawang lane para sa pagliko pakanan dahil maaari nitong
mapataas ang mga problema sa naglalakad.
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3. Sa panulukan ng San Felipe Road at Delta Road intersection, ang pagpapahusay na
kinakailangan upang maibalik ang panulukan sa background na mga kundisyon ay may
kasamang pagdaragdag ng pangalawang pakanlurang lane para sa pagliko pakaliwa o
pagdaragdag ng pangalawang patimog na lane para sa pagliko pakaliwa. Mapapataas ng
pagdaragdag ng mga lane sa mga panulukan ang mga potensyal na problema sa mga
naglalakad. Partikular na mahalaga ito sa lokasyong ito, na malapit sa maraming paaralan.
Sa panulukan ng Evergreen Commons at Tully Road (bilang 4 sa itaas), ang mga
pagpapahusay na kinakailangan upang maipanumbalik ang LOS ng trapiko sa
background na mga kundisyon ay gagawa ng mga hindi katanggap-tanggap na epekto sa
mga biyolohikal na mapagkukunan dahil mangangailangan ang pagpapahusay ng
pagpapalawak sa tulay sa Thompson Creek at pag-aalis ng riparian habitat.
Sa apat na panulukan na ito, ang (mga) pagpapahusay na kinakailangan upang
maipanumbalik ang LOS ng trapiko sa background na mga kundisyon ay gagawa ng mga
hindi katanggap-tanggap na spagsalungat sa iba pang mga paraan ng paglalakbay o hindi
katanggap-tanggap na mga epekto sa mga biyolohikal na mapagkukunan.
Sakaling ang pagpapaunlad ay ipanukala sa mga lokasyong malaki ang kaibahan sa
inaasahang pagbabahagi sa pagsusuri sa trapiko na nagawa para sa Karagdagang Ulat Ukol
sa Epekto na Pangkapaligiran upang makapagbigay ng akredirasyong pangkapaligiran ng
EEHDP na ito, mangangailangan ng karagdagang pagsusuri sa trapiko upang matukoy kung
makakaapekto ang mga karagdagang panulukan at kung magagawa ang mga pagpapahusay
upang maipanumbalik ang LOS ng trapiko sa background na mga kundisyon. Sakaling ang
mga pagpapahusay ay gagawa ng mga hindi kanais-nais na pagsalungat sa iba pang mga
paraan ng paglalakbay, ituturing din na katanggap-tanggap ang magreresultang pagbaba ng
LOS sa mga panulukang iyon para sa mga layunin ng pangangasiwa sa ipinanukalang
pagpapaunlad na sumusunod sa EEHDP na ito hangga’t magpapatuloy sa paggana ang
naapektuhang panulukan sa LOS D o mas mahusay at, ngunit para sa elemento ng
pagbabahagi ng trapiko ng sasakyan, matutugunan ng ipinanukalang pagpapaunlad ang lahat
ng kinakailangan ng EEHDP na ito.
Iba Pang mga Uri ng Pagpapaunlad. Ang pagpapaunlad sa hinaharap na hindi pasok sa
mga karaniwang kahulugan ng tirahan, retail, o opisina, gaya ng mga pasilidad na pampubliko
o parang pampubliko, ay dapat pa ring suriin para sa pagsunod sa nabanggit na mga
Pamantayan para sa Epekto sa Trapiko. Ang naturang pagpapaunlad ay dapat magbigay ng
pagpapagaan sa mga epekto nito sa trapiko, na naaayon sa Patakaran ng EEHD, maliban na
lang kung gagawa ng mga hindi kanais-nais na problema sa iba pang mga paraan ng
paglalakbay ang mga kinakailangang pagpapahusay. Sakaling magkaroon ng mga hindi
kanais-nais na problema sa iba pang mga paraan ng paglalakbay, maaaring pag-isipan ng
Konseho ng Lunsod kung dapat bang baguhin ang Patakaran ng EEHD upang pahintulutan
ang pagpapaunlad sa kabila ng pagbaba ng LOS o pagbawalan ang naturang pagpapaunlad
bilang pagsasaalang-alang sa magreresultang LOS. Ang karagdagang pagpapaunlad para sa
tirahan, komersyo, at opisina na lampas sa pool ng pagpapaunlad ay dapat lang isaalangalang sa pamamagitan ng pag-amyenda sa EEHDP na ito kung maisakatuparan ang isa sa
mga sitwasyong nakasaad sa Kabanata VII, Mga Susog sa EEHDP sa Hinaharap.
Sumangguni sa Kabanata III, Paggamit ng Lupa, para sa gabay hinggil sa mga bagong
pampublikong pasilidad ng Lunsod.
Gaya ng nakasaad sa Talahanayan 1 sa ibaba, inaasahan sa tatlong panulukan sa loob ng Lugar
para sa EEHDP na gumana sa LOS “E” o “F” kahit na mapatayo ang lahat ng mga pagpapahusay
sa transportasyon na natukoy sa Kabanata V Imprastraktura na Pantransportasyon. Inaasahan sa
lahat ng iba pang panulukan na mapanatili ang LOS “D” o mas mahusay para sa mga kundisyon
ng trapiko sa umaga/gabi sa loob ng Lugar para sa EEHDP.
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Talahanayan 1. Mga Pamantayan ng LOS sa Panulukan

Panulukan

LOS
Mga Pamantayan

- Capitol Expwy/Quimby Rd

umaga D
gabi
E

- Capitol Expwy/Story Rd

umaga E
gabi
E

- San Felipe Rd/Yerba
Buena Rd (Timog)

umaga E
gabi
F

MGA PAMANTAYAN NG ANTAS NG SERBISYO – MGA PROYEKTO SA LABAS NG LUGAR PARA SA
EEHDP
Kung matukoy ng pagsusuri sa trapiko para sa bagong proyekto sa pagpapaunlad na
matatagpuan sa labas ng Lugar para sa EEHDP na makakapagpasikip ang proyekto sa trapiko
sa loob ng Lugar para sa EEHDP, tatasahin ang epekto ng trapiko at pagagaanin alinsunod sa
Patakaran sa Epekto ng Transportasyon sa Buong Lunsod 5-3.

MGA PANUKALA SA PAMAMAHALA SA PANGANGAILANGAN NG TRANSPORTASYON
(Transportation Demand Management o TDM)
Kailangan ng lahat ng bagong pagpapaunlad sa loob ng Lugar para sa EEHDP na magsama ng
mga elemento ng pamamahala sa pangangailangan ng transportasyon (TDM) sa pagdisenyo ng
pasilidad, hanggang sa lawak na posible, upang mabawasan ang pangangailangan para sa mga
sasakyang may isang sakay lang sa mga peak na panahon ng pagbiyahe. Kasama sa Apendise E
sa EEHDP ang listahan ng mga posibleng panukala ng TDM.
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V.

IMPRASTRAKTURA NA PANTRANSPORASYON

PANGKALAHATANG-TANAW
Isang pangunahing elemento ng EEHDP ang konstruksiyon ng mga bagong proyekto ng
imprastraktura ng transportasyon kasabay ng konstruksiyon ng bagong pagpapaunlad sa Lugar
para sa EEHDP. Nahahati ang mga pag-aayos sa transportasyon na ito sa dalawang kategorya:
Mga Pag-aayos para sa Pagpapagaan sa Transportasyon at Mga Pagpapahusay sa
Pagpapatakbo ng Lugar. Ang mga pag-aayos para sa Pagpapagaan sa Transportasyon ay
popondohan sa pamamagitan ng pagkuha ng Bayarin para sa Epekto sa Trapiko mula sa
bagong pagpapaunlad. Isang Pag-aaral ng Nexus, ang “Pag-aaral ng Nexus para sa Patakaran
sa Pagpapaunlad ng Evergreen-East Hills,” na may petsa na Hulyo 7, 2008, ang inihanda upang
itaguyod ang ugnayan sa pagitan ng bagong pagpapaunlad sa iminumungkahing kapasidad sa
pagpapaunlad at ng mga Pag-aayos sa Hakbang sa Pagpapagaan sa Transportasyon na
popondohan sa pamamagitan ng Bayarin para sa Epekto sa Trapiko.
Dapat gawin/ilagay ang mga Pagpapahusay sa Pagpapatakbo ng Lugar sa panahon ng
pagpapaunlad sa mga ispesipikong lugar at popondohan ang mga ito ng tagapagpaunlad ng
partikular na lugar.

MGA PAG-AAYOS PARA SA PAGPAPAGAAN SA TRANSPORTASYON
Tinutugunan ng mga Pag-aayos sa Hakbang sa Pagpapagaan sa Transportasyon ang mga
ispesipikong epekto sa trapiko na nauugnay sa ganap na pagpapaunlad sa limitadong
kapasidad sa pagpapaunlad ng Patakaran ng EEHD (tinutukoy sa ibaba sa pahinang ito at
pahina 20) at direktang makakabuti ang mga ito sa daloy ng trapiko sa lugar ng Patakaran.
Ang konstruksiyon ng mga pag-aayos para sa pagpapagaan ng transportasyon ay
popondohan o gagawan ng paraan upang mapondohan sa pamamagitan ng paggamit ng mga
bayaring nakolekta sa Bayarin para sa Epekto sa Trapiko na inaaplay sa lahat ng bagong
residensyal, pangtingi, at pangkomersyong opisinang pagpapaunlad na bibigyang-daan sa
pamamagitan ng Patakaran ng EEHD na ito. Ang mga karagdagang detalye ng Bayarin para
sa Epekto sa Trapiko ay tinatalakay sa ibaba sa Kabanata ng Pagsasakatuparan. Ang mga
ispesipikong hakbang sa pagpapagaan ay:
1) Capitol Expressway at Quimby Road: Magdagdag ng mga eksklusibong pahilaga at
pasilangang lane para sa pagliko pakanan sa panulukang ito.
2) Nieman Boulevard at Yerba Buena Road: Magdagdag ng pangalawang pakanlurang
lane para sa pagliko pakaliwa sa panulukang ito.
3) Tully Road at McLaughlin Avenue: Magdagdag ng ekslusibong pahilagang lane para sa
pagliko pakanan sa panulukang ito.
4) White Road at Aborn Road: Magdagdag ng pangalawang pakanlurang lane sa kaliwa
sa panulukang ito.
5) US 101 at Yerba Buena Road (Silangan): Gawing nakabahaging tuluy-tuloy na
lane/lane para sa pagliko pakanan ang isang pakanlurang tuluy-tuloy na lane sa
panulukang ito.
6) White Road at Quimby Road: Magdagdag ng pangalawang pahilagang lane para sa
pagliko pakaliwa sa panulukang ito.
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7) San Felipe Road at Yerba Buena Road (Timog): Magdaragdag sa panulukang ito ng
pangalawang pasilangang lane para sa pagliko pakaliwa at pangalawang patimog na
lane para sa pagliko pakaliwa.

Mga Bagong Signal ng Trapiko/Mga Pagbabago
Tinutukoy ng Lunsod ng San Jose ang pangangailangan ng mga bagong signal ng trapiko
batay sa isang sistema ng “mga warrant,” na susuri kung magagawa ng signal ng trapiko sa
isang partikular na lokasyon na mapabilis ang trapiko, mabawasan ang mga aksidente, o
matulungan ang mga naglalakad. Kasama sa Patakaran sa EEHD na ito ang pagkakabit ng
mga signal ng trapiko sa mga lokasyon batay sa mga pagpapahusay para sa kaligtasan at
kahusayan at batay sa mga umiiral na at inaasahang dami ng trapiko sa hinaharap. Nakaplano
ang mga bagong signal ng trapiko o pagbabago sa signal para sa mga panulukan sa:
• Ruby Avenue/Norwood Avenue
• 1-680 Ramps (H)/Jackson Avenue
• Ruby Avenue/Tully Road/Murillo Avenue
• Story Road/Clayton Road
• Marten Avenue/Mt. Rushmore Drive
• Marten Avenue/Flint Avenue
• Quimby Road/Scottsdale Drive
• Nieman Boulevard/Daniel Maloney Drive
• Story Road/Lancelot Lane
• Ocala Avenue/Hillmont Avenue
• Ocala Avenue/Adrian Way

MGA PAGPAPAHUSAY SA PAGPAPATAKBO NG LUGAR
Kailangang magpatayo ng ilang lokal na imprastraktura na pantransportasyon habang
nagkakaroon ng mga pagpapaunlad sa ilang partikular na ari-arian. Tinutugunan ng mga
pagpapahusay na ito ang lokal na kinakailangang sirkulasyon o ipinapatupad ang mga
naitatag nang plano sa pagpapahusay at hindi partikular na natukoy sa Patakarang ito.
Ipapatupad ang pagpapatayo ng mga iyon sa pamamagitan ng paglalapat ng karaniwang
pagsusuri sa pagpapaunlad at mga pamamaraan ng pagbibigay karapatan.
May tatlong karagdagang panulukan bilang karagdagan sa mga panulukang nakalista sa itaas
na nangangailangan ng mga bagong signal ng trapiko o pagbabago sa signal upang
makapagbigay ng direktang daanan patungo sa at mula sa lugar ng proyekto. Ang mga
panulukang ito ay nasa Tully Road/Almond Drive, Quimby Road/Arcadia Property, at Capitol
Expressway/Arcadia Property. Dahil hindi pambuong lugar ang mga benepisyong nauugnay sa
tatlong signal ng trapiko na ito, hindi kasama ang mga gastusing nauugnay sa mga
pagpapahusay sa signal ng trapiko sa tatlong panulukang ito sa pambuong lugar na bayarin sa
epekto sa trapiko, at sa halip ay popondohan ng pagpapaunlad na makakaapekto sa mga
panulukang iyon.
MGA PAGPAPAHUSAY SA MGA ALTERNATIBONG PARAAN NG PAGLALAKBAY

Pagpapakalma ng Trapiko
Kasama sa mga pagpapahusay sa pagpapakalma ng trapiko ang, ngunit hindi limitado sa,
mga tampok ng kalsada o palatandaan gaya ng, mga median island, choker, hump, o
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pinahusay na mga tawiran. Dahil napapahusay ng mga pagpapahusay sa pagpapakalma ng
trapiko ang kaligtasan at ginhawa ng naglalakad, sumusunod ang mga uri ng pagpapahusay
sa kalsada na ito sa Mahalagang Resulta #4 ng Mga Panggabay na Prinsipyo para sa
Pagpaplano para sa Paggamit ng Lupa at Transportasyon gaya ng nabuo mula sa Estratehiya
ng Bisyon ng Evergreen-East Hills, na nagnanais na mapahusay ang pangkalahatang
kakayahang mapamayanan ng Evergreen sa pamamagitan ng panghihimok ng masisiglang
lugar na naiuugnay ng iba’t ibang paraan ng transportasyon at mga amenidad ng komunidad.
Kapag nagsumite ng mga pag-apply para sa partikular na mga panukala sa pagpapaunlad,
susuriin ng Lunsod ang anumang mga oportunidad para sa mga panukala sa pagpapakalma
ng trapiko sa lugar kung matukoy na natutugunan ang pamantayan sa Patakaran ng Konseho
ng Lunsod (5-6) para sa pagsisimula ng mga proyekto sa pagpapakalma ng trapiko.

Pagpapatayo/Mga Pagpapahusay sa Sakayan/Babaan ng Bus
Sumusunod rin ang pagpapatayo at pagpapahusay sa sakayan/babaan ng bus sa
Mahalagang Resulta #4 ng Mga Panggabay na Prinsipyo para sa Pagpaplano para sa
Paggamit ng Lupa at Transportasyon mula sa Estratehiya ng Bisyon ng Evergreen-East Hills,
dahil as pangangasiwaan ng mga pagpapahusay na ito ang pagsakay sa bus, at sumusuporta
sa mga karagdagang paraan ng transportasyon. Kasama sa mga pagpapahusay sa
sakayan/babaan ng bus:
•
•
•
•
•

Mga pagpapahusay sa accessibility ng ADA
Pagpapatayo/pagpapalit ng sahig ng sakayan/babaan ng bus, hintayan ng
pasahero, at shelter pad
Pagdaragdag o paglilipat ng ilaw
Pagpapatayo ng mga nakakonektang bangketa upang makapagbigay ng mga
madaling magamit na daanan
Kasama sa pagsuporta sa mga naglalakad sa mga tawiran at panulukan ang, ngunit
hindi limitado sa, mga espesyal na sementadong kalsada, poste, ilaw na
pinapagana ng naglalakad, mga signal na nagbibilang pababa para sa mga tawiran
ng naglalakad, at pagpapaliit sa distansyang tatawirin ng naglalakad kabilang ang
mas kaunting kurba at/o mga bubout ng gilid ng bangketa

Sa pagsusuri sa mga pag-apply para sa pagpapaunlad, nakikipag-ugnayan ang Lunsod sa
Awtoridad sa Transportasyon ng Valley at susuriin ang anumang mga oportunidad para sa
mga pagpapahusay sa sakayan/babaan ng bus sa lugar.
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VI. PAGPAPATUPAD

PAGSUSURI SA MGA BAGONG PROYKETO SA PAGPAPAUNLAD
Saklaw ang lahat ng bagong pagpapaunlad sa loob ng Lugar para sa EEHDP sa mga
karaniwang pamamaraan at patakaran ng Lunsod para sa pagsusuri ng mga bagong
panukalang pagpapaunlad sa loob ng Lunsod ng San Jose. Dapat na sumunod ang mga
proyekto sa Pangkalahatang Plano, naaangkop na mga alituntunin sa pagdisenyo, at iba pang
mga patakaran at regulasyon maliban kung partikular na ibinigay sa Patakarang ito.

PAGLALAAN NG KAPASIDAD SA PAGPAPAUNLAD
Ang paglalaan ng kapasidad sa pagpapaunlad na ibinibigay sa pamamagitan ng Patakarang
ito ay tinutukoy alinsunod sa mga pamantayang nakalagay sa seksyong ito. Ginagawa ang
mga paglalaan sa panahon ng unang pag-apruba sa karapatan sa Pagpaplano (ang mauuna
sa Nakaplanong Pagsosona sa Pagpapaunlad, Permiso sa Pagpapaunlad ng Lugar,
Pansamantalang Mapa o Mapa ng Parsela, o katumbas na pagkilos) at patuloy na
magkakaroon ng bisa hanggang sa mapaso ang lahat ng naturang karapatan.
Bukod pa sa pagtugon sa mga patakaran sa paglalaan sa pahina 22-27 ng Patakaran ng
EEHD na ito, ang lahat ng bagong pagpapaunlad sa Lugar ng EEHDP, kabilang ang mga
proyektong gumagamit sa mga kasalukuyang paglalaan, mga kasalukuyang kredito ng biyahe,
o paglalaan ng kapasidad ng pool ng bagong pagpapaunlad, ay dapat na:
•

•
•
•

Itaguyod ang mga Pangunahing Diskarte, Layunin at Patakaran ng Pangkalahatang
Plano ng Lunsod ng San Jose. Bagama’t dapat sumunod ang pagpapaunlad sa lahat
ng naaangkop na aspeto ng Pangkalahatang Plano, kabilang sa mga patakaran sa
pagpapaunlad na partikular na may kaugnayan sa topograpiya at kapaligiran ng lugar
ng Evergreen-East Hills ang mga patakaran sa pagpapaunlad at patakaran sa
pagprotekta sa kahabaan ng tabing-ilog.
Sumunod sa mga Alituntunin sa Disenyo ng Lunsod para sa mga Pangkomersyo, Pangindustriya, at Residensyal na paggamit.
Hindi mangailangan ng pagbabago sa mga hangganan ng Lugar ng Panlunsod na
Serbisyo o Hangganan ng Panlunsod na Pagpapayabong.
Hindi gumawa ng mga makabuluhang negatibong epekto sa kapaligiran, kabilang ang,
ngunit hindi limitado sa, mga proyektong hindi dapat mangailangan ng makabuluhang
pag-aantas-antas o iba pang pagbabago sa kalikasan.

Paggamit ng Mga Patakaran sa Pagpapasyahang Alternatibong Paggamit sa
Pangkalahatang Plano
Ang mga proyektong kukuha mula sa pool ng kapasidad sa pagpapaunlad na nagawa sa
pamamagitan ng Patakaran sa EEHD na ito, ay maaaring gumamit ng mga patakaran ng
pagpapasyahang alternatibong paggamit sa Pangkalahatang Plano ng San Jose kung sumusunod
din ang mga iyon sa iba pang mga patakaran at layunin ng Pangkalahatang Plano at sumusunod
din sa pamantayan ng Patakaran ng EEHD na ito. Inaasahang bihira lang gagamitin ang Mga
Patakaran sa Pagpapasyahang Alternatibong Paggamit kasama ng EEHDP.
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Pagbabahagi ng Paglalaan ng Trapiko
Ibinahagi ang pagpapaunlad na 500 yunit ng tirahan, 500,000 kuwadradong talampakan ng
retail, at 75,000 kuwadradong talampakan ng pangkomersyong opisina sa loob ng lugar para
sa EEHDP para sa mga layunin ng pagsusuri upang makapagbigay ng akreditasyong
pangkapaligiran para sa karagdagang kapasidad sa trapiko. Nakabatay ang pagbabahagi ng
mga yunit ng tirahan sa lugar para sa EEHDP sa pagpapatupad ng Diagram ng Paggamit ng
Lupa/Transportasyon ng Pangkalahatang Plano pati na rin ang pagsusulong ng Mga Layunin
at Patakaran ng Pangkalahatang Plano at Mga Panggabay na Prinsipyo ng Estratehiya ng
Bisyon ng Evergreen-East Hills, na sumusuporta sa pagpapaunlad sa pagitan ng mga buo
nang gusali ng mga bakante o hindi ginagamit na ari-arian sa paraang sumusunod sa
pagbabawas ng paggamit ng sasakyan at pagkonekta sa mga residente sa mga amenidad
ng komunidad, komersyo, at/o sentro ng trabaho. Ang pagbabahagi ng mga pagpapaunlad
para sa yunit ng tirahan, komersyo at opisina para sa mga layuning pagsusuri na iyon ay
nasa talahanayan sa ibaba. Ang pagbabahagi ng pagpapaunlad ay para sa mga layuning
pagsusuri para sa akreditasyong pangkapaligiran ng Patakaran sa EEHD lang. Hindi
isinasaad ng pagbabahagi na ito na garantisado ang mga karapatan tulad ng ipinapakita
dahil dapat pa ring sumunod ang mga proyektong iyon sa mga ordinansa ng lunsod, mga
alituntunin sa pagdisenyo, at Mga Layunin, Patakaran at Diagram ng Paggamit ng Lupa at
Transportasyon ng Pangkalahatang Plano.
Sub-Area

Mga Yunit ng
Pabahay

Opisina
Sq. Ft.

Pangkomersyong
Retail Sq. Ft.

Timog ng Story Road
sa pagitan ng Highway
101 at Capitol
Expressway
Silangan ng Capitol, sa
pagitan ng mga Story at
Tully Road
Silangan ng Capitol, sa
pagitan ng mga Tully at
Aborn Road
Silangan ng Capitol, sa
pagitan ng mga Aborn
at Yerba Buena Road
Timog ng Yerba Buena
Timog ng Yerba Buena
Road
KABUUAN

100

25,000

344,000

64

25,000

21,000

25

25,000

35,000

236

100,000

75
500

75,000

500,000

Tutukuyin ng tauhan ng Mga Gawaing para sa Publiko kung ang isang ipinanukalang proyekto ay
magkakaroon ng anumang mga epekto sa trapiko na ganap na iba sa naunang nasuri batay sa
pagbabahagi ng trapiko sa talahanayan sa itaas. Kung matukoy ng tauhan ng Mga Gawaing para
sa Publiko na maaaring iba ang mga apekto o mas malaki ang epekto sa kung ano ang naunang
nasuri, hihilingin sa aplikante na magbigay ng bagong pagsusuri sa trapiko.
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Mga Umiiral Nang Paglalaan
Mananatiling may bisa ang mga paglalaan at mga karapatan sa pagpapaunlad sa oras ng
pagpapatibay ng Patakarang ito at hindi mangangailangan ng anumang karagdagang
pagsasaalang-alang.

Ang “Hindi Paglulumpol” at Pangunahing Pagpaplano na Iniaatas para sa
Residensyal na Pagpapaunlad
Ang paglalaan ng kapasidad sa pagpapaunlad sa pamamagitan ng proseso ng pag-apruba sa
paggamit ng lupa sa mga lugar sa nasasakupan ng EEHDP ay dapat lang isagawa kung
ganap na ginagamit ng iminumungkahing residensyal na pagpapaunlad ang iminumungkahing
lugar ng proyekto na naaayon sa pagtatalaga sa Diagram ng Paggamit ng
Lupa/Transportasyon ng Pangkalahatang Plano, teksto ng Pangkalahatang Plano, at iba pang
mga naaangkop na patakaran (hal., Patakaran sa Kahabaan ng Tabing-ilog). Hindi dapat
magsagawa ng pagpapaunlad sa isang bahagi ng lugar, kung saan mananatiling bakante ang
iba pang mga bahagi ng lugar bilang pagrereserba para sa mga potensyal na oportunidad sa
pagpapaunlad sa hinaharap na hindi sumusunod sa EEHDP. Tumutukoy ang lugar sa isa o
higit pang magkakadikit na parsela na gumagana bilang iisa. Ganap na ginagamit o ganap na
pinapaunlad ng isang proyekto ang lugar kung walang malalaking bahagi ng lugar ang
mananatiling bakante pagkatapos ng iminumungkahing pagpapaunlad.
Kung hindi ganap na mapapaunlad ang isang lugar nang naaayon sa pagtatalaga ng Diagram
ng Paggamit ng Lupa/Transportasyon ng Pangkalahatang Plano, teksto ng Pangkalahatang
Plano, at nang alinsunod sa mga pamantayang nakalagay sa Patakarang ito, hindi
kuwalipikado ang lugar na kumuha sa pool. Kung nagpanukala ng Susog sa Diagram ng
Paggamit ng Lupa/Transportasyon, dapat sabay na iproseso ang iba pang mga naaangkop na
karapatan (muling pagsosona, Permiso sa Pagpapaunlad ng Lugar, at/o Pansamantalang
Mapa) sa Paggawa ng Susog sa Diagram ng Paggamit ng Lupa/Transportasyon upang
makumpirma ang layunin ng aplikante na ipatupad ang iminumungkahing Pag-amyenda na
naaayon sa EEHDP. Ang pamantayang ito ay malalapat lang sa residensyal na pagpapaunlad.
Ang pagpapaunlad na pangkomersyo, pang-opisina, panlibangan, para sa mga pampublikong
pasilidad, at iba pang mga hindi residensyal na pagpapaunlad ay pinahihintulutan sa mga
bahagi ng malalaking lugar dahil isinasama sa mga paggamit na ito ang mga biyaheng
nangyayari na o binabawasan ng mga ito ang bilang ng mga biyaheng mula sa nasasakupan ng
Evergreen-East Hills para sa akses sa mga serbisyong ito. Bukod pa rito, gumagawa rin ang ilan
sa mga paggamit na ito ng mga oportunidad sa pagtatrabaho na makakatulong na mag-ayos sa
isyu sa balanse ng mga trabaho/pabahay sa nasasakupan ng Evergreen-East Hills.
Ang mga kundisyon para sa pagsasaalang-alang sa isang Pag-amyenda sa Patakaran sa
Pagpapaunlad na ito ay binibigyang-diin sa Kabanata VII, Mga Susog sa EEHDP sa Hinaharap.

Mga Ari-ariang may Umiiral nang Paggamit para sa Tirahan o Iba Pang Mga
Paggamit
Papayagan ang mga ari-ariang mayroon nang umiiral na mga paggamit na para sa tirahan o
hindi para sa tirahan na ilapat ang kanilang katumbas na pagkakaroon ng trapiko sa mga
ipinapanukalang bagong pagpapaunlad kung ang umiiral nang paggamit ay legal na
pinapahintulutan at sumusunod ang ipinanukalang paggamit sa naaangkop na mga patakaran
at ordinansa ng Lunsod.

Paglalaan ng Pool para sa Tirahan
Ilalaan ang kapasidad sa pagpapaunlad para sa tirahan para sa mga bagong proyekto sa oras
na maaprubahan ng Lunsod ang muling pagsosona, Pahintulot sa Pagpapaunlad ng Lugar,
at/o pagkilos ng Pansamantalang Mapa, anuman ang mauna, sa partikular na lugar ng pool.
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Kapag nailaan na, aalisin ang mga yunit mula sa Pool ng Yunit sa Pagpapaunlad para sa
Tirahan at hindi na magagamit para sa paglalaan sa iba pang mga ari-arian.
Kung mawalang-bisa ang isang pahintulot o mapalitan ang pagsosona ng bagong karapatan,
ibabalik ang anumang hindi nagamit na paglalaan sa naaangkop na pool at maaaring gamitin
para sa mga bagong proyekto. Saklaw ang lahat ng proyektong tumatanggap ng paglalaan
mula sa Pool ng Yunit sa Pagpapaunlad na para sa Tirahan ng Bayarin sa Epekto sa Trapiko.
Dapat na itaguyod ng lahat ng proyektong tumatanggap ng paglalaan ang mga Pangunahing
Diskarte, Layunin at Patakaran ng Pangkalahatang Plano ng Lunsod ng San Jose.
Kahulugan ng Maliit at Malaking Mga Proyekto
Ang isang maliit na proyekto ay anumang proyekto na nagpapanukalang gumawa ng 35 o mas
kaunting yunit ng tirahan mula sa pool para sa tirahan. Ang isang malaking proyekto ay
anumang proyekto na nagpapanukalang gumawa ng mahigit 35 yunit ng tirahan mula sa pool
para sa tirahan.
Sakaling may umiiral nang paglalaan o mga karapatan ang isang proyekto bago kumuha mula
sa pool sa pagpapaunlad, tanging ang mga bilang ng yunit na kukunin mula sa pool para sa
tirahan ang ilalapat sa pamantayan sa maliit at malaking proyekto na tinukoy sa ibaba.
Halimbawa, kung may 30 yunit ng umiiral nang paglalaan o karapatan ang isang proyekto na
sumusunod sa Orihinal na Patakaran sa Pagpapaunlad ng Evergreen at nagpanukala na
gumamit ng 8 karagdagang yunit mula sa pool para sa tirahan, ang kabuuang laki ng proyekto
ay magiging 38 yunit, ngunit ituturing itong isang maliit na proyekto dahil kukuha lang ito ng
8 yunit mula sa pool para sa tirahan.
Mga Maliit na Proyekto
Pitumpung porsiyento (70%) (350 yunit) ng Kapasidad ng Pool para sa Tirahan ang nakalaan
para sa mga maliit na proyekto na may 35 yunit o mas kaunti at maaaring hindi mailaan sa
mga mas malaking proyekto.
Mga Malaking Proyekto
Hindi hihigit sa 30% (150 yunit) ng Kapasidad ng Pool para sa Tirahan ang maaaring mailaan
sa mga proyektong mas malaki sa 35 yunit. Hindi tulad ng pool para sa tirahan para sa mga
maliit na proyekto, walang pinakamababang bilang ng yunit ang inilalaan para sa mga
malaking proyekto. Ang anumang hindi nagamit na inilaan mula sa pool ng malaking yunit ay
maaaring gamitin ng mga maliit na proyekto. Dapat matugunan ng anumang malaking
proyekto na may 35 yunit o higit pa ang isa sa sumusunod na pamantayan:
Abot-kayang Pabahay – Mga proyektong mayroong mga abot-kayang pabahay na labis sa
anumang iba pang naaangkop na mga kinakailangan ng Lunsod (Magagamit lang ang
pamantayan sa abot-kayang pabahay para sa malaking proyekto sa mga proyektong
tumatanggap ng karapatan bago ang petsa ng pagpapatupad ng patakaran sa abot-kayang
pabahay ng Lunsod ng San Jose. Hindi magagamit ang pamantayan sa abot-kayang
pabahay para sa katayuan na malaking proyekto sa mga proyekto sa mga lugar para sa
muling pagpapaunlad dahil ang mga proyekto sa Mga Lugar para sa Muling Pagpapaunlad
ay patuloy na mananatiling saklaw ng mga kinakailangan ng Ahensya sa Muling
Pagpapaunlad para sa pagpapaunlad para sa abot-kayang pabahay). Upang matugunan
ang pamantayang ito, dapat na mayroon ang proyekto ng:
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• Nakalaan ang hindi bababa sa 20 porsiyento ng mga yunit upang maging abot-kaya
para sa mga sambahayang may mas mababang kita para sa mga pagpapaunlad na
pinaparenta. Ang walong porsiyento (8%) ng kabuuang yunit ay dapat na may renta
na abot-kaya para sa mga sambahayang may Napakababang Kita (hindi hihigit sa
50% ng katamtamang kita sa lugar), at 12 porsiyento (12%) ng kabuuang yunit ay
dapat na may renta na abot-kaya sa mga sambahayang may Mababang Kita (60%
ng AMI, kwalipikado hanggang 80% AMI). O
• Nakalaan ang hindi bababa sa 20 porsiyento (20%) ng mga yunit upang maging
abot-kaya para sa mga sambahayang may Katamtamang Kita para sa mga
pagpapaunlad na ibinebenta (120% ng AMI). Maaaring hindi tuparin ng mga
tagapagpaunlad ang kanilang obligasyong hinihiling ng patakarang ito sa
pamamagitan ng pagpili na bayaran ang isang kapalit na bayarin.
Mga Proyektong para sa Magkahalong Paggamit – Mga proyektong magsasama ng
mga elemento para sa magkahalong paggamit (hal., ground floor na retail na may
opisina o tirahan sa itaas na sumusunod sa mga alituntuning nilalaman ng Apendise C.
Dapat ding sumunod ang pagpapaunlad para sa magkahalong paggamit sa Mga
Alituntunin sa Pagdisenyo ng Tirahan ng Lunsod. Dapat na kitang-kita ang disenyo ng
ground floor ng retail ng mga naglalakad at sa kalsada. Bilang karagdagan, nagbibigay
dapat ang layout at disenyo ng ground floor at mga amenidad ng suporta sa iba’t ibang
paggamit, na nanghihimok ng pangmatagalang sigla ng lugar ng ground floor na retail.
Pangangalagang Pangkasaysayan – Mga proyektong nagsasama ng maraming
pangkulturang mapagkukunan, sa pamamagitna ng pagpapanatili at pagsasama ng
mga natukoy na makasaysayang istraktura. Upang matugunan ang pamantayang ito,
dapat na magsama ang proyekto ng mapagkukunan na kwalipikado para sa
pinakamababang listahan bilang istrakturang mahalaga sa Imbentaryo ng Mga
Makasaysayang Yaman ng Lunsod ng San Jose at dapat na sumunod ang
pagpapaunlad at ipinanukalang pagpapanatili ng mapagkukunan sa mga patakaran sa
pangangalagang pangkasaysayan na kasama sa Apendise D.
Mga proyekto sa labas ng lugar para sa EEHDP
Ang mga proyekto sa labas ng Lugar para sa EDP, na maaaring makaapekto sa mga
daanang panulukan, ay masasaklaw sa Patakaran sa Antas ng Serbisyo ng Lunsod 5-3:
Patakaran sa Epekto sa Transportasyon.
Mga hindi inaasahang proyekto sa hinaharap
Ang anumang mga proyekto sa pagpapaunlad na higit sa saklaw ng EEHDP at
nauugnay na Karagdagang EIR ay mangangailangan ng susog sa Patakaran sa
EEHDP at karagdagang pagsusuri na pangkapaligiran. Isasaalang-alang lang ang
susog sa EEHDP alinsunod sa pamantayang iniaatas sa Seksyon VII ng patakarang ito.
Mga Layunin sa Pagpapatupad
Ang mga layunin ng EEHDP ay bawasan ang siksikan sa lansangan kapag posible, na
magpapabuti sa kalidad ng buhay ng mga residente. Hindi kailanman ipamamahagi ang
kabuuang bilang ng mga yunit sa pamamagitan ng pag-aaplay sa mga layuning ito na lampas
sa kabuuang limitasyon na 500 yunit na nakatakda sa pag-amyendang ito. Sakaling
magkaroon ng higit na pangangailangan para sa residensyal na pagpapaunlad sa lugar ng
Patakaran na mas malaki sa 500 pinahihintulutan ng residensyal na pool, susuriin ang mga
nakatalang proyekto ng mga tauhan sa Pagpaplano para sa pagsunod ng mga ito sa mga
sumusunod na layunin sa pagpapaluwag ng trapiko:
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1) Lapit sa Pampublikong Transportasyon - Anumang mga proyektong nasa
2,000 talampakan mula sa kasalukuyan o nakaplanong light rail o sakayan/babaan ng
bus na may mga ruta ng bus na madalas daanan. Ang mga proyekto ay dapat mayroon
ding mga pinahusay na probisyon para sa pagpaparada ng bisikleta at koneksyon para
sa mga naglalakad sa lugar.
2) Lapit sa mga Serbisyo sa Komunidad - Anumang mga proyektong nasa ¼ milya mula
sa mga serbisyo sa komunidad gaya ng mga paaralan, aklatan, at pangkomersyong
lugar. Kasama rito ang mga kasalukuyang serbisyo at serbisyong ibibigay sa hinaharap,
kabilang ang mga naaprubahan sa pamamagitan ng pagkilos ng Konseho ng Lunsod,
gaya ng mga pangunahing plano, ispesipikong plano, at plano ng Inisyatibo ng Matibay
na Kapitbahayan.
Sakaling dapat tanggihan o bawasan ang ilang residensyal na aplikasyon dahil ang kabuuang
mga iminumungkahing yunit ng tirahan ng mga pinagsama-samang aplikasyon ay lampas sa
500 residensyal na pool, ang mga aplikasyon sa pagpapaunlad na nakatala na nakakatugon
sa isa o higit pa sa mga layunin sa itaas ay isasaalang-alang para sa pag-apruba bago ang
mga proyektong hindi nakakatugon sa alinman sa mga layunin. Ang anumang pagpapaunlad
na lilihis sa ipinagpapalagay na distribusyon ng trapiko sa Karagdagang Ulat sa Epekto sa
Kapaligiran ay maaaring kailanganing magbigay ng karagdagang ulat sa trapiko at
magsagawa ng karagdagang akreditasyon para sa kapaligiran para sa trapiko.
Mga Komunikasyon sa Mga Apektadong Distrito ng Paaralan
Masidhing hinihikayat ang mga aplikante para sa proyekto na makipag-usap sa mga
apektadong distrito ng paaralan sa panahon ng pagsusuri at pagproseso ng kanilang
aplikasyon sa karapatan upang matiyak na alam ng mga distrito ng paaralan ang nakabinbing
pagpapaunlad.

Pagpopondo ng Mga Pagpapahusay
Ang kabuuang pagpopondo na kinakailangan para sa Pagpapahusay sa Pagpapagaan ng
Transportasyon ay tinatayang $13,211,200 milyon (dolyar noong 2008). Ang mga
tagapagpaunlad sa mga lugar ng proyekto ang responsable sa pagpopondo para sa lahat ng
kinakailangang Mga Panukala sa Pagpapahusay sa Pagpapagaan ng Transportasyon at
kakailanganing magbayad ng Bayarin sa Epekto sa Trapiko (TIF). Nakabatay ang Bayarin sa
Epekto sa Trapiko sa patas na kontribusyon para sa gastusin sa pagbibigay ng mga
pagpapahusay sa transportasyon na direktang makakapagpagaan sa mga epekto ng trapiko
na nauugnay sa pagpapaunlad na pinahintulutan ng Patakarang ito. Dapat bayaran sa Lunsod
ang bayarin sa epekto sa trapiko bago mabigyan ng mga pahintulot sa gusali para sa bagong
pagpapaunlad. Ang TIF sa bawat yunit ng tirahan ay $13,214 at ang TIF bawat
1,000 kuwadradong talampakan ng pagpapaunlad para sa komersyo o opisina ay $11,485.
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VII.

MGA SUSOG SA EEHDP SA HINAHARAP

Maaaring pag-isipan ng Konseho ng Lunsod na gumawa ng mga susog sa hinaharap sa
Patakaran sa Pagpapaunlad ng Evergreen-East Hills kung maisakatuparan ang isa sa
sumusunod na tatlong sitwasyon:
(1) Naihanda at naialok ng isang pribadong partido ang isang “tunay” na plano para sa
pagpopondo sa mga pagpapahusay sa transportasyon at mga amenidad na natukoy sa
proseso ng EEHVS. Ituturing na tunay ang planong ito kung may kasama itong nakakasaklaw
na kasunduan na nagbibigay ng ganap na pagpopondo para sa, o tumukoy ng makatotohanan
at partikular na paraan upang mapondohan ang proyekto sa buong Highway 101 corridor at
lahat ng iba pang imprastraktura ng trapiko na kailangan sa loob ng lugar ng patakaran at
“patas na bahagi” ng pagpopondo ng mga item na inirerekomenda sa listahan ng mga
amenidad na natukoy sa pamamagitan ng Estratehiya ng Bisyon ng Evergreen-East Hills
(tingnan ang Apendise G); o
(2) Nagkaroon ng kumpletong 11,600 trabaho sa mga ari-ariang nakaplano para sa
mga paggamit ng Campus Industrial sa lugar para sa EEHDP (kailangan pa rin ng
akreditasyong pangkapaligiran para sa anumang karagdagang pagpapaunlad); o
(3) Ang pagkakaroon ng mga trabaho sa mga ari-ariang nakaplano para sa Campus
Industrial alinsunod sa plano ng yugto sa ibaba ay may kasama ring planong inaalok ng isang
pribadong partido na magbibigay o tutukoy ng makatotohanan at partikular na mga paraan
upang pondohan ang mga priyoridad na pagpapahusay sa transportasyon at mga amenidad
ng komunidad na natukoy sa listahan ng mga amenidad ng EEHVS. Magbibigay-daan ang
plano ng yugto na maisabay sa pagkakaroon ng mga trabaho; gayunpaman, ang kabuuang
yunit ng pabahay ay hidni dapat lumampas sa 3,900 yunit ng tirahan sa kabuuan. Ang unang
500 yunit na pinapayagan sa loob ng EEHDP ay dapat ring maisama sa kabuuang 3,900 yunit.
Dapat na masunod ang plano ng yugto nang naaayon:
Yugto
Unang Yugto
Yugto II
Yugto III
Yugto IV
Yugto V

Mga Trabaho
0
2,000
4,000
6,000
11,600

Mga Yunit ng Tirahan
500
1,000
2,000
3,000
3,900

Kasama sa proyektong Highway 101 corridor na tinutukoy sa sitwasyon #1 sa itaas ang
sumusunod na mga pagpapahusay na ipinatayo sa U.S. 101 sa pagitan ng interchange ng
1-280/680 at ng interchange ng Yerba Buena Road (tingnan ang diagram ng mga
pagpapahusay sa Pahina 30):
•

Karagdagang lane sa direksyong timog mula lang sa timog ng Story Road
patungong Yerba Buena Road.

•

Muling pagsasaayos ng interchange ng U.S. 101/Tully Road, na nagko-convert sa
interchange mula sa isang disenyong buong cloverleaf patungo sa disenyong
bahagyang cloverleaf. Papalitan ng disenyong bahagyang cloverleaf ang isa o higit pa
sa mga loop na rampa ng mga diagonal na rampa.
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•

Muling pagsasaayos ng interchange ng U.S. 101/Capitol Expressway, na nagko-convert
sa interchange mula sa isang disenyong buong cloverleaf patungo sa disenyong
bahagyang cloverleaf.

•

Karagdagang lane sa direksyong timog sa pagitan ng mga interchange ng Tully Road at
Capitol Expressway. Karagdagang lane na karaniwang lumalawak sa pagitan ng
dalawang magkatabing interchange. Hindi ito isang “thru” na lane; ang trapiko sa isang
karagdagang lane ay dapat na sumama sa katabing thru na lane o lumabas sa freeway
sa susunod na off-ramp.

•

Pagbabago sa pahilagang on-ramp sa interchange ng U.S. 101/Yerba Buena Road,
upang magbigay-daan sa trapiko mula sa Yerba Buena Road na makapasok sa
freeway bago ang Capitol Expressway.

•

Pagbabago sa patimog na off-ramp sa interchange ng U.S. 101/Yerba Buena Road,
upang magbigay-daan sa trapiko mula sa Yerba Buena Road na makapasok sa
freeway pagkatapos ng Capitol Expressway.

Ang lahat ng pagpapahusay na ito ay nasa loob ng umiiral nang right-of-way ng Caltrans.
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PANUKALA SA INISYATIBO NA DIREKTANG ISUSUMITE SA MGA BOTANTE

MGA PAGPAPAHUSAY SA PAGPAPATAKBO NG US. 101: 1-280/1-680 PATUNGONG YERBA BUENA ROAD
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APENDISE A
MGA PANGGABAY NA PRINSIPYO PARA SA PAGPAPLANO SA PAGGAMIT NG LUPA AT
TRANSPORTASYON SA EVERGREEN-EAST HILLS, NA NABUO SA PAMAMAGITAN NG
PUWERSANG TAGAKILOS NG ESTRATEHIYA NG BISYON NG EVERGREEN-EAST HILLS
Nakaraan: Orihinal na binuo ang Mga Panggabay na Prinsipyo na ito sa pamamagitan ng
proseso ng puwersang tagakilos ng Estratehiya ng Bisyon ng Evergreen-East Hills noong
2003. Ang mga pagbabago lang sa orihinal na likhang iyon ay upang ihanay ang Mga
Alituntunin sa pagsasapanahon sa Patakaran sa Pagpapaunlad ng Evergreen-East Hills
(EEHDP) na ito upang matiyak ang panloob na pagsunod. Bilang karagdagan, ginawa ang
ilang pagbabago upang ipakita ang mga pagkilos ng Patakaran ng Konseho na naganap
simula 2006 noong nakumpleto ng Puwersang Tagakilos ang mga trabaho nito.
Ang Mga Panggabay na Prinsipyo para sa Pagpaplano sa Paggamit ng Lupa at Transportasyon
sa Evergreen ay isinama upang komemorahin ang mga layunin at kagustuhan ng komunidad na
nabuo sa pamamagitan ng proseso ng Estratehiya ng Bisyon ng Evergreen-East Hills. Maaaring
ilapat ng mga may-ari at tagapagpaunlad ng ari-arian ang mga ideyang ito sa kanilang mga
panukala; gayunpaman, hindi gagamitin ng Lunsod ang Panggabay na Mga Prinsipyo at
Alituntunin ng EEHVS sa pagtatasa ng pagsunod ng ipinanukalang pagpapaunlad sa
Pagsasapanahon ng Patakaran sa Pagpapaunlad ng Evergreen-East Hills.
Orihinal na Tala sa Mga Panggabay na Prinsipyo ng Nobyembre 19, 2003: Inayos ang Mga
Panggabay na Prinsipyo sa Mga Mahalagang Resulta/Mga Ninanais na Resulta at kaugnay na
mga layundin/estratehikong diskarte upang makamit ang Mga Mahalagang Resulta. Nilagyan
ng bilang ang Mga Mahalagang Resulta upang mapangasiwaan ang talakayan; walang
isinasaad na priyoridad ang mga numero. Nilalayong gumana ang Mga Mahalagang Resulta
nang magkakasama upang makapagbigay ng malawak, magkakasama, buo, at
kumprehensibong view ng mga sistema ng hinaharap ng Evergreen. Ipinarating din ng
komunidad ang interes nito sa mga pangkalahatang konsepto ng kakayahang umangkop,
umakma, at nasusukat na mga layunin. Para sa mga layunin ng dokumentong ito, kasama sa
“bagong pagpapaunlad” ang pagpapaunlad sa bakanteng lupa pati na rin ang muling
pagpapaunlad sa mga naitayo nang ari-arian.
Mahalagang Resulta #1: Dapat sundin ng bagong pagpapaunlad ang mga prinsipyo ng
“pagiging pangmatagalan o sustainability” tungkol sa pagkakapantay-pantay,
kapaligiran at pagpapaunlad ng ekonomiya.
Pagkakapantay-pantay
• Magsulong ng pagkakaroon ng dibersidad sa loob ng mga kapitbahayan.
•

Tanggapin ang mga tao anuman ang edad, kultura, at socio-ekonomikong pinagmulan.

•

Isama ang komunidad sa pagpapasya sa paggamit ng lupa.

Kapaligiran
• Protektahan ang kapaligiran sa pamamagitan ng pagkokonserba ng enerhiya at tubig, mga
alternatibong pinagmumulan ng enerhiya (hal., solar), “gusaling luntian,” at iba pang
diskarte sa sustainability.
•

Protektahan ang mga koridor ng ligaw na buhay at iba pang tirahan kung saan naaangkop
at may hatid na benepisyo.

•

Panatilihin ang Hangganan sa Greenline/Pagyabong ng Lunsod sa kasalukuyan nitong
lokasyon.
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Pagpapaunlad para sa Ekonomiya
• Gumawa ng mga oportunidad sa pagpapaunlad ng ekonomiya para sa mga negosyo
anumang ang laki at uri, na pareho sa mga pangkalahatang layunin sa pagpapaunlad ng
ekonomiya ng Lunsod.

Mahalagang Resulta #2: Dapat ay dekalidad at magandang tingnan ang lahat ng
bagong pagpapaunlad.
•

Tiyaking idinisenyo ang bagong pagpapaunlad na may mataas na antas ng detalyeng
pang-arkitektura, makabagong disenyo ng lunsod, at de-kalidad na mga materyal.

•

Gumawa ng iba-ibang istilo ng arkitektura.

•

Bawasan hanggang maaari ang nakakasagabal sa mga tanawin.

•

Tiyaking tugma ang bagong pagpapaunlad (pagdating sa disenyo, pagkasiksik, dami,
atbp.) sa mga katabing ari-arian at maayos itong naisama sa mga kasalukuyang
kapitbahayan at kapaligiran.

•

Tiyaking akma ang mga sukat ng mga bagong bahay na pang-isahang pamilya sa mga
sukat ng lote at mga kalapit na itinatayong pabahay.

•

Sukatin (ibig sabihin, “set back”) ang angkop na distansya ng mga gusali mula sa bangketa
upang magawa ang ninanais na karakter ng kapitbahayan/komunidad, pagpapaganda ng
lupa, at kapaligirang akma at ligtas sa mga naglalakad.

•

Iugnay at isama ang pagpaplano sa paggamit ng lupa sa pagitan ng mga paggamit ng lupa
(hal., para sa tirahan, sibiko/paaralan/komersyo, atbp.) upang matugunan ang daanan,
paradahan, mga koneksyon para sa naglalakad, at iba pang mga iysu.

•

Panatilihin ang mga ari-arian sa magandang kundisyon.

•

Tiyaking palayo sa mga kalapit na kasalukuyang mas kaunting pagpapaunlad ang bagong
pagpapaunlad sa mas malalaking ari-arian na mas matataas at mas marami.

•

Maglaan ng sapat na paradahan para sa lahat ng residente at sa kanilang mga bisita sa
loob ng mga bagong itatayong tirahan.

•

Himukin ang pagbabago, pagpapaayos, at pagpapasigla ng mga ari-ariang para sa
komersyo at tirahan.

•

Magtayo ng mga lugar na ligtas at naiilawan nang maayos.

•

Pagandahin ang komunidad (ibig sabihin, pagandahin ang kabuuang hitsura) ng Evergreen
sa pamamagitan ng pagtatanim ng puno, pag-aayos sa utilitidad sa ilalim ng lupa at iba
pang paraan.

•

Gumamit ng simulation sa larawan at iba pang mga tatlong dimensyong diskarte upang
mag-simulate ng bagong pagpapaunlad at mga potensyal na epekto nito sa mga
kapitbahayan (ibig sabihin, pagtaas ng mga gusali) at sa sistema ng transportasyon.
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Mahalagang Resulta #3: Dapat sumuporta ang imprastraktura at mga serbisyo sa
mga nakaplanong dami ng itatayong tirahan at mga gusaling para sa
komersiyo/retail/opisina.
Mga Paaralan
• Tiyaking may sapat na kapasidad sa mga paaralan ng Evergreen nang hindi sinasakripisyo
ang de-kalidad na kapaligirang pang-edukasyon.
•

Humimok ng mga paaralan sa kapitbahayan.

•

Pakalmahin ang trapiko, lalo na malapit sa mga paaralan.

Transportasyon gamit ang Sasakyan
• Makatanggap ng mga pangakong pagpopondo upang magpatayo ng mga pangunahing
imprastraktura na pantransportasyon, kabilang ang mga pagpapahusay sa Highway 101.
•

Gumawa ng patakaran sa trapiko upang panatilihin ang daloy ng trapiko ng sasakyan sa
mga kalsada ng Evergreen nang hindi kinokompromiso ang kakayahang mapamayanan at
iba pang mga paraan ng paglalakbay (hal., pagbibisikleta, paglalakad, at paggamit ng
pampublikong sasakyan).

•

Subukang bawasan hanggang maaari ang pagbiyahe gamit ang sasakyan sa
pamamagitan ng paglalapit sa mga trabaho, pabahay, negosyo, at serbisyo sa isa’t isa.

•

Humimok ng “balikang pagbiyahe”.

•

Pag-isipang gumamit ng grid na sistema ng kalsada para sa malalaking lugar sa
pagpapaunlad, na nagkokonekta sa nakapalibot na network ng kalsada.

•

Pag-isipang gumamit ng mga rotunda sa halip na mga signal ng trapiko.

Pampublikong Sasakyan na Bus at Tren
• Tukuyin ang mga mekanismo ng pagpopondo upang magpatayo ng light rail.
•

Manghikayat ng serbisyo ng pampublikong sasakyan na mabilis, maginhawa, madalas,
maaasahan, komportable, at ligtas (kabilang ang mga lokasyon ng
sakayan/babaan/istasyon).

•

Gamitin ang umiiral nang sistema ng pampublikong sasakyan hanggang maaari.

Paglalakbay sa pamamagitan ng Pagbibisikleta at Paglalakad
• Bumuo ng malawak na ugnayan ng ligtas, naiilawan nang maayos at madaling
depensahang nagkokonektang daanan para sa mga naglalakad at nagbibisikleta sa
kabuuan ng mga kapitbahayan, sa gilid ng mga sapa, at sa mga pangunahing destinasyon
(kasama na ang mga istasyon ng transportasyon) sa Evergreen.
•

Tiyaking may sapat na lapad ng bangketa, puno sa kalye, pailaw, at iba pang tampok na
mangangasiwa sa paglalakad.

•

Bawasan hanggang maaari ang mga distansya ng paglalakad patungo sa mga serbisyo at
pampublikong transportasyon (layunin: 5 hanggang 10 minuto).

Mga Parke, Trail, at Bukas na Espasyo
• Magtayo ng mga parke, landas, hardin pangkomunidad, at iba pang bukas na espasyo na
naglalaan ng mga lugar panlibangan at pangkapaligiran upang suportahan ang mga
residente at manggagawa sa kasalukuyan at sa hinaharap.
•

Panatilihin ang mga paggamit ng kasalukuyang bukas na espasyo hanggang maaari.

Mga Aklatan at Iba Pang Pasilidad ng Komunidad
• Magbigay ng mga aklatan, sentro ng komunidad/sentro para sa kabataan/sentro para sa
nakatatanda, at iba pang mga serbisyo upang masuportahan ang kasalukuyan at
inaasahang populasyon.
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Mahalagang Resulta #4: Gawing higit na akmang tirhan, sa pangkalahatan, ang
Evergreen sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga lugar na masisiglang
pangkomersiyo/pangnegosyo, may maraming gamit at tirahan na pinagdudugtongdugtong ng iba’t ibang paraan ng transportayson at amenidad sa komunidad.
•

Magdagdag ng mga restaurant, opisina ng koreo, mga pasilidad sa pangangalaga ng
kalusugan (hal., mga kwartong pang-emergency), at iba pang mga serbisyong
pangkapitbahayan/pangkomersyon sa Evergreen, silangan ng Highway 101.

•

Magdagdag ng mga paggamit na panlibangan, kabilang ang mga lugar para sa
pagtatanghal, sa mga naaangkop na lokasyon.

•

Panatilihin, palawakin, at magpatayo ng mga Farmer’s Market.

•

Magsimula ng pagpapaunlad na may magkahalong gamit, kabilang ang para sa
tirahan/retail o para sa tirahan/opisina/retail sa parehong gusali.

•

Gumawa ng mga oportunidad para magkaroon ng mga organisasyong non-profit at
nakabase sa komunidad sa Evergreen.

•

Gumawa ng mga oportunidad na makapagkita at makapagsalamuha ang mga tao sa mga
pampublikong lugar, negosyo, lugar para sa libangan, atbp.

•

Isulong ang kasiyahan ng mga tao at kagandahan ng lugar.

Mahalagang Resulta #5: Gumawa ng mga oportunidad sa pabahay para sa
maraming uri ng sambahayan at iba’t ibang antas ng kita.
•

Magtaguyod ng mga oportunidad sa pagpapaunlad para sa mga pabahay na abot-kaya at
para sa halo-halong kita upang matugunan ang mga pangangailangan sa pabahay ng lahat
ng yugto ng buhay (solo, kasal na, pamilya, mga magulang na may mga anak na
nakabukod na o “empty nester” at nakatatanda).

•

Gumawa ng mga oportunidad para sa iba’t ibang uri ng pabahay (pang-isahang pamilya,
mga apartment, mga condominium, mamumuhay/magtatrabaho o live/work, atbp.).

•

Pabahay na may halo-halong uri sa loob ng iisang itinatayong lugar.

•

Gumawa ng mga oportunidad para sa mga yunit ng tahanan na pagmamay-arian at
pauupahan.

Mahalagang Resulta #6: Ilapat ang mga konsepto ng Pagpapaunlad na Nakaayon
sa Pampublikong Sasakyan na malapit sa mga istasyon ng pampublikong
sasakyan sa hinaharap.
•

Sulitin ang sinerhiya ng nakaplanong pamumuhunan sa pampublikong sasakyan sa
pamamagitan ng pagdaragdag ng maraming tirahan, halo-halong paggamit (ibig sabihin,
para sa tirahan/industriyal/komersyo/retail), at pagpapaunlad na nagbibigay ng trabaho na
nakatuon sa mga naglalakad at gumagamit ng pampublikong sasakyan.

•

Balansehin ang pagkakahalo ng mga paggamit, kabilang ang ground floor ng distrito ng
retail na nakatuon sa mga istasyon ng pampublikong sasakyan at paggamit na sibiko.

•

Idisenyo ang mga gusali upang maging maginhawa at kaakit-akit ang pampublikong
sasakyan para sa mga residente, manggagawa, mamimili, at iba pa.

•

Ilagay ang mga gusali malapit sa kalsada, pareho sa Mahalagang Resulta #2, bullet 6 para
sa mga lugar na hindi para sa pampublikong sasakyan.

•

Itapat ang mga gusali at ang mga pasukan ng mga ito sa kalsada.
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APENDISE B
PANGGABAY NA PRINSIPYO PARA SA MGA ALITUNTUNIN SA PAGDISENYO NA NABUO SA
PAMAMAGITAN NG PUWERSANG TAGAKILOS NG ESTRATEHIYA NG BISYON NG EVERGREENEAST HILLS
Panimula- Orihinal na binuo ang Mga Alituntunin sa Pagdisenyo na ito sa pamamgaitan ng
proseso ng puwersang tagakilos ng Estratehiya ng Bisyon ng Evergreen-East Hills (EEHVS).
Ang mga pagbabago lang sa orihinal na likhang iyon ay upang ihanay ang Mga Alituntunin sa
pagsasapanahon sa Patakaran sa Pagpapaunlad ng Evergreen-East Hills (EEHDP) na ito
upang matiyak ang panloob na pagsunod. Bilang karagdagan, ginawa ang ilang pagbabago
upang ipakita ang mga pagkilos ng Patakaran ng Konseho na naganap simula 2006 noong
nakumpleto ng Puwersang Tagakilos ang mga trabaho nito.
Kasama rito ang Panggabay na Prinsipyo at Mga Alituntunin sa Pagdisenyo upang
komemorahin ang mga layunin at kagustuhan ng komunidad na nabuo sa pamamagitan ng
proseso ng Estratehiya ng Bisyon ng Evergreen-East Hills. Maaaring ilapat ng mga may-ari at
tagapagpaunlad ng ari-arian ang mga ideyang ito sa kanilang mga panukala; gayunpaman,
hindi gagamitin ng Lunsod ang Panggabay na Mga Prinsipyo at Alituntunin ng EEHVS sa
pagtatasa ng pagsunod ng ipinanukalang pagpapaunlad sa Pagsasapanahon ng Patakaran sa
Pagpapaunlad ng Evergreen-East Hills.

Mga Mahalagang Resulta – Mga Panggabay na Prinsipyo
Ang Mga Mahalagang Resulta ng Estratehiya ng Bisyon ng Evergreen+East Hills at Mga
Panggabay na Prinsipyo ang framework kung saan binuo ang sumusunod na mga alituntunin
sa pagdisenyo. Dapat na isiping pagsamahin ang bawat Mahalagang Resulta upang
makapagbigay ng direksyon para sa bagong pagpapaunlad sa lugar ng Evergreen+East Hills.
1. Dapat sundin ng bagong pagpapaunlad ang mga prinsipyo ng “pagiging pangmatagalan
o sustainability” tungkol sa pagkakapantay-pantay, kapaligiran at pagpapaunlad ng
ekonomiya.
2. Dapat ay dekalidad at magandang tingnan ang lahat ng bagong pagpapaunlad.
3. Dapat sumuporta ang imprastraktura at mga serbisyo sa mga nakaplanong dami ng
itatayong kabahayan at mga gusaling pangkomersiyo/tingian/opisina.
4. Gawing higit na akmang tirhan, sa pangkalahatan, ang Evergreen sa pamamagitan ng
pagtatayo ng mga lugar na masisiglang pangkomersiyo/pangnegosyo, may maraming
gamit at tirahan na pinagdudugtong-dugtong ng iba’t ibang paraan ng transportayson at
amenidad sa komunidad.
5. Gumawa ng mga oportunidad sa pabahay para sa maraming uri ng sambahayan at iba’t
ibang antas ng kita.
6. Ilapat ang mga konsepto ng Pagpapaunlad na Nakaayon sa Pampublikong Sasakyan
na malapit sa mga istasyon ng pampublikong sasakyan sa hinaharap.
May nauugnay na hanay ng Mga Panggabay na Prinsipyo ang bawat Mahalagang Resulta na
inayos ayon sa heading ng paksa. Ang isang bahagi ng mga ito ay may posibleng direktang
epekto sa lugar at mga elemento ng disenyong pang-arkitektura na maaaring maipatupad
bilang bahagi ng proseso ng pagsusuri ng mga indibidwal na panukalang pagpapaunlad.
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Mga Alituntunin sa Pagdisenyo
Sinusuportahan ng Mga Alituntunin sa Pagdisenyo ang bisyon ng kounidad na tinukoy ng Mga
Panggabay na Prinsipyo at Mga Mahalagang Resulta. Nakaayos ang sumusunod na listahan
ng mga alituntunin ayon sa Resulta at Prinsipyo na nilayong ipatupad ng mga iyon. Nilayong
magamit ang sumusunod na listahan ng Mga Alituntunin sa Pagdisenyo upang magamit bilang
kasangkapan para sa pagsusuri ng lahat ng bagong panukalang pagpapaunlad sa loob ng
lugar para sa Patakaran sa Pagpapaunlad ng Evergreen-East Hills bilang karagdagan sa iba
pang Mga Alituntunin at Patakaran sa Pagdisenyo na ginagamit ng Lunsod para sa pagsusuri
ng mga bagong proyekto sa pagpapaunlad.

Mahalagang Resulta #1
Kasama sa Mahalagang Resulta #1 ang sumusunod na prinsipyong nauugnay sa mga
proyekto sa pagpapaunlad:
• Kapaligiran: Protektahan ang kapaligiran sa pamamagitan ng pagkokonserba ng
enerhiya at tubig, mga alternatibong pinagmumulan ng enerhiya (hal., solar),
“gusaling luntian,” at iba pang diskarte sa sustainability.
Ang sumusunod na Mga Panukala sa Disenyo, kasama ng iba pang mga patakaran at
alituntunin ng Lunsod, ay nilayon upang ipatupad ang prinsipyong ito:
a. Dapat na iwasan ng lahat ng bagong pagpapaunlad ang malalaking epekto sa lugar
o iba pang paggambala sa mga likas na katangian ng lugar. Dapat na gamitin ng
mga proyekto ang mga split pad o iba pang mga panukala upang mabawasan
hanggang maaari ang epekto ng mga iyon sa kapaligiran
b. Dapat na isama ng lahat ng bagong pagpapaunlad para sa tirahan na pang-isang
pamilya at pangmaraming pamilya ang mga lote ng subdibisyon ng Plano sa
Pagdisenyo para sa Passive Solar at layout ng kalsada upang masulit ang access
sa solar para lahat ng bahay
c. Dapat na ipatupad ng bagong pagpaapunlad ang lahat ng pambuong lunsod na Mga
Patakaran at/o ordinansa sa Luntiang gusali

Mahalagang Resulta #2
Kasama sa Mahalagang Resulta #2 ang sumusunod na mga prinsipyong nauugnay sa mga
proyekto sa pagpapaunlad:
• Tiyaking idinisenyo ang bagong pagpapaunlad na may mataas na antas ng
detalyeng pang-arkitektura, makabagong disenyo ng lunsod, at de-kalidad na mga
materyal.
• Gumawa ng iba-ibang istilo ng arkitektura.
• Bawasan hanggang maaari ang nakakasagabal sa mga tanawin.
• Tiyaking tugma ang bagong pagpapaunlad (pagdating sa disenyo, pagkasiksik,
dami, atbp.) sa mga katabing ari-arian at maayos itong naisama sa mga
kasalukuyang kapitbahayan at kapaligiran.
• Tiyaking akma ang mga sukat ng mga bagong bahay na pang-isahang pamilya sa
mga sukat ng lote at mga kalapit na itinatayong pabahay.
• Sukatin (ibig sabihin, “set back”) ang angkop na distansya ng mga gusali mula sa
bangketa upang magawa ang ninanais na karakter ng kapitbahayan/komunidad,
pagpapaganda ng lupa, at kapaligirang akma at ligtas sa mga naglalakad.
• Iugnay at isama ang pagpaplano sa paggamit ng lupa sa pagitan ng mga paggamit
ng lupa (hal., para sa tirahan, sibiko/paaralan/komersyo, atbp.) upang matugunan
ang daanan, paradahan, mga koneksyon para sa naglalakad, at iba pang mga iysu.
• Panatilihin ang mga ari-arian sa magandang kundisyon.
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• Tiyaking palayo sa mga kalapit na kasalukuyang mas kaunting pagpapaunlad ang
bagong pagpapaunlad sa mas malalaking ari-arian na mas matataas at mas
marami.
• Maglaan ng sapat na paradahan para sa lahat ng residente at sa kanilang mga bisita
sa loob ng mga bagong itatayong tirahan.
• Himukin ang pagbabago, pagpapaayos, at pagpapasigla ng mga ari-ariang para sa
komersyo at tirahan.
• Magtayo ng mga lugar na ligtas at naiilawan nang maayos.
• Pagandahin ang komunidad (ibig sabihin, pagandahin ang kabuuang hitsura) ng
Evergreen sa pamamagitan ng pagtatanim ng puno, pag-aayos sa utilitidad sa ilalim
ng lupa at iba pang paraan.
• Gumamit ng simulation sa larawan at iba pang mga tatlong dimensyong diskarte
upang mag-simulate ng bagong pagpapaunlad at mga potensyal na epekto nito sa
mga kapitbahayan (ibig sabihin, pagtaas ng mga gusali) at sa sistema ng
transportasyon.
Ang sumusunod na Mga Panukala sa Disenyo, kasama ng iba pang mga patakaran at
alituntunin ng Lunsod, ay nilayon upang ipatupad ang mga prinsipyong ito:
a. Dapat na idinisenyo ang lahat ng bagong pagpapaunlad na may mataas na antas ng
detalyeng pang-arkitektura, makabagong disenyo ng lunsod, at de-kalidad na mga
materyal.
b. Para sa mga bagong nakahiwalay na bahay na pang-isang pamilya, maaaring
gamitin ang parehong floor plan ng yunit para sa hindi hihigit sa 20% ng mga yunit
sa anumang block ng kalsada (bilang alternatibo, sa loob ng bagong pagpapaunlad
para sa tirahan na pang-isang pamilya, hindi hihigit sa 3 yunit bawat block ang
maaaring magkaroon ng parehong floor plan).
c. Para sa mga nakadikit na bahay na pang-isang pamilya, dapat na iba-iba ang
paggawa sa harapan sa pamamagitan ng paggamit ng mga stoop, bay window, bow
window, turret at iba’t ibang paggawa ng bubong upang hindi hihigit sa dalawang
yunit ang magkakaroon ng parehong hitsura sa anumang kalsada. Kung
magkapareho ang ginawa sa dalawang yunit, hindi dapat magkatabi ang mga iyo.
d. Para sa mga pagpapaunlad para sa maraming pamilya na may maraming gusali,
iba-iba dapat ang mga taas at dami upang makitang iba-iba ang mga gusali.
Bagama’t dapat na magkaroon ng pang-arkitekturang pagkakapare-pareho ang mga
gusali, dapat na gumamit din ng mga natatanging elementong pang-arkitektura sa
bawat gusali upang mabigyan ito ng natatanging karakter.
e. Para sa anumang pagpapaunlad na may maraming dahilig, dapat na pag-isipang
panatilihin ang mga tanawin para sa mga umiiral nang katabing pagpapaunlad o
magtatag ng mga paggamit sa disenyo ng lugar. Dapat na nakaayos din ang mga
bagong gusali upang mapanatili ang mga tanawing iyon hanggang sa lawak na
magagawa.
f. Hindi dapat hihigit sa 65% ang Ratio ng Floor Area (FAR) para sa mga bagong yunit
ng tirahan na pang-isang pamilya.
g. Ang pinakamataas na maaari para sa bagong konstruksiyon na katabi ng umiiral
nang mga paggamit na pang-isang pamilya ay 2½ palapag at 35 talampakan
hanggang 70 talampakan ng nakabahaging linya ng ari-arian.
h. Dapat na magbigay ng minimum na 25 talampakang pinagsamang setback sa likod
ng pang-2 palapag at 20 talampakang minimum na na setback sa likod ng pang-1 at
pang-2 palapag para sa lahat ng bagong pagpapaunlad na para sa tirahan na katabi ng
umiiral nang mga paggamit para sa pang-isang pamilya o pangmaraming pamilya.
i. Dapat na isama ang malinaw na pagkakahati sa disenyo ng lugar kapag direktang
katabi ng pagpapaunlad para sa tirahan ang isang pampublikong parke (ibig sabihin,
mababang bakod, bangketa, atbp.).
j. Ang laki ng mga bagong loteng pangresidensyal at mga bagong istrakturang
pangresidensyal ay dapat na nasa loob ng 25% ng average na laki ng mga lote at
istrakturang pangresidensyal sa mga katabi mismong ari-arian.

39
I-39

PANUKALA SA INISYATIBO NA DIREKTANG ISUSUMITE SA MGA BOTANTE
INILAKIP ANG EKSIBIT NA ITO PARA SA MGA LAYUNING PAGBIBIGAYIMPORMASYON LANG

k. Para sa mga yunit na pang-isang pamilya na nakadikit o nakahiwalay, magbigay ng
dalawang espasyo ng paradahan at isang wala sa loteng (bisita) espasyo ng
paradahan bawat yunit. Ang mga yunit na walang driveway ng hindi bababa sa
23 talampakan ang haba ay dapat na mabigyan ng 1.3 espasyo ng paradahan para
sa bisita bawat yunit. Dapat na matagpuan ang mga espasyo ng paradahan ng
bisita sa loob ng 150 talampakan ng yunit na sinusuportahan nito.
I. Maaaring maibigay ang wala sa loteng paradahan sa pamamagitan ng parallel na
pagparada sa kalsada sa harap ng mga bagong yunit o sa pamamagitan ng mga
paradahan na may perpendicular na paradahan sa tabi ng mga bagong kalsada.
m. Dapat na mabawasan hanggang maaari ang labis na paradahan sa pamamagitan
ng paggamit ng mga oportunidad para sa daawang paggamit sa pagitan ng mga
paggamit na pangresidensyal, pangkomersyo at pampubliko.
n. Sa loob ng bagong pagpapaunlad na nagsasama sa mga pampublikong pasilidad
(hal. mga paaralan, aklatan), dapat na magbigay ng direktang daanan ng naglalakad
sa mga pasilidad na iyon mula sa mga katabing lugar para sa tirahan at komersyo.
o. Kapag naganap ang pagpapaunlad sa isang lugar na mayroon nang mga istraktura,
dapat na isama ang mga istrakturang iyon sa bagong pagpapaunlad hanggang sa
lawak na magagawa.
p. Para sa bagong pagpapaunlad na pangresidensyal na pang-isang pamilya,
hinihikayat na gumawa ng mga floor plan, na magbibigay-daan para sa paggamit na
paninirahan, upang mabawasan ang trapiko sa pagbiyahe gamit ang sasakyan.

Mahalagang Resulta #3
Kasama sa Mahalagang Resulta #3 ang sumusunod na mga prinsipyong nauugnay sa mga
proyekto sa pagpapaunlad:
• Transportasyong gumagamit ng Sasakyan: Pag-isipang gumamit ng grid na sistema
ng kalsada para sa malalaking lugar sa pagpapaunlad, na nagkokonekta sa
nakapalibot na network ng kalsada.
• Transportasyong gumagamit ng Sasakyan: Pag-isipang gumamit ng mga rotunda sa
halip na mga signal ng trapiko.
• Pampublikong Sasakyan na Bus at Tren: Gamitin ang umiiral nang sistema ng
pampublikong sasakyan hanggang maaari.
• Paglalakbay sa pamamagitan ng Pagbibisikleta at Paglalakad: Tiyaking may sapat
na lapad ng bangketa, puno sa kalye, pailaw, at iba pang tampok na mangangasiwa
sa paglalakad.
• Mga Parke, Trail at Bukas na Espasyo: Magtayo ng mga parke, landas, hardin
pangkomunidad, at iba pang bukas na espasyo na naglalaan ng mga lugar
panlibangan at pangkapaligiran upang suportahan ang mga residente at
manggagawa sa kasalukuyan at sa hinaharap.
• Mga Parke, Trail at Bukas na Espasyo: Panatilihin ang mga paggamit ng
kasalukuyang bukas na espasyo hanggang maaari.
Ang sumusunod na Mga Panukala sa Disenyo, kasama ng iba pang mga patakaran at
alituntunin ng Lunsod, ay nilayon upang ipatupad ang mga prinsipyong ito:
a. Sa loob ng lahat ng bagong subdibisyon, dapat na magkaroon lang ng mga deadend kapag hindi magagawa ang mga alternatibong kompigurasyon ng kalsada.
b. Dapat na ikonekta ang mga bagong kalsada sa mga umiiral nang kalsada kung
nagagawa namang posible ang paggawa ng koneksyon ng mga pamantayan sa
pagdisenyo ng kalsada, kabilang ang mga pagsasaalang-alang sa kaligtasan.
c. Dapat na isama ng mga bagong subdibisyon ang sistema ng kalsada na grid na
nagbibigay ng maraming pagpipiliang ruta para sa paglalakbay sa loob ng subdibisyon at
maraming koneksyon sa mga nakapalibot na kalsada sa lawak na magagawa.
d. Dapat na mayroong mga rotunda ang bagong koneksyon ng kalsada kung saan posible.
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e. Dapat na tugunan ng lahat ng bagong pagpapaunlad ang anumang katabing
pasilidad ng pampublikong sasakyan sa pamamagitan ng pagdisenyo ng lugar at
mga elementong pang-arkitektura, kabilang ang lokasyon ng gusali at lapit nito sa
mga pasilidad ng pampublikong sasakyan, probisyon ng mga daan para sa
naglalakad at lokasyon ng mga pasukan ng gusali upang masuportahan ang
paggamit ng pampublikong sasakyan.
f. Dapat na bigyan ang mga gusaling pangresidensyal na pangmaraming pamilya
na malapit sa mga pasilidad ng pampublikong sasakyan ng maraming pasukan
(hal. indibidwal na yunit o mga stoop sa grupo ng yunit).
g. Ang paglalagay ng mga bagong bangketa, puno sa kalsada, ilaw para sa naglalakad
at iba pang mga tampok ay dapat na maibigay ng lahat ng bagong pagpaunlad ayon
sa o mas mataas sa mga pamantayan ng Lunsod.
h. Dapat na magsama ang bagong pagpapaunlad na pangkomersyo ng mga plasa ng
bukas na espasyo (hal. outdoor na kainan para sa mga restaurant at mga bukas na
espasyo na pinaganda ang lupa para sa mga customer).
i. Dapat na magsama ang mga bagong pagpapaunlad na pangresidensyal ng mga
pribadong bukas na espasyo para sa paggamit na aktibo (hal. mga lote ng tot,
half-court na basketball, mga lugar para sa BBQ/picnic).
j. Dapat na nakaugnay ang mga bukas na espasyo sa loob ng mga bagong lugar para
sa pagpapaunlad sa mga umiiral nang tampok ng bukas na espasyo.

Mahalagang Resulta #4
Kasama sa Mahalagang Resulta #4 ang sumusunod na mga prinsipyong nauugnay sa mga
proyekto sa pagpapaunlad:
• Retail: Magsimula ng pagpapaunlad na may magkahalong gamit, kabilang ang para
sa tirahan/retail o para sa tirahan/opisina/retail sa parehong gusali.
• Retail: Gumawa ng mga oportunidad na makapagkita at makapagsalamuha ang
mga tao sa mga pampublikong lugar, negosyo, lugar para sa libangan, atbp.
• Retail: Isulong ang kasiyahan ng mga tao at kagandahan ng lugar.
Ang sumusunod na Mga Panukala sa Disenyo, kasama ng iba pang mga patakaran at
alituntunin ng Lunsod, ay nilayon upang ipatupad ang mga prinsipyong ito:
a. Dapat na mayroon ang bagong pagpapaunlad sa lugar ng Arcadia ng minimum na
100,000 kuwadradong talampakan ng retail o iba pang mga paggamit na
pangkomersyo.
b. Dapat na mayroon ang bagong pagpapaunlad sa lugar ng Kolehiyo ng Komunidad ng
Evergreen ng minimum na 60,000 kuwadradong talampakan ng retail o iba pang mga
paggamit na pangkomersyo.
c. Dapat na isama ang hindi bababa sa 50% ng pangkomersyong pagpapaunlad sa Mga
Lugar na May Oportunidad sa Arcadia at Kolehiyo ng Komunidad ng Evergreen sa
pagpapaunlad na may magkahalong gamit bilang pangresidensyal/retail o
pangresidensyal/opisina/retail.
d. Dapat bigyan priyoridad ang mga proyektong may magkahalong gamit para sa
pagpapaunlad sa mga angkop na lokasyon. (hal. masidhing hinihikayat ang
pagpapaunlad para sa magkahalong gamit para sa anumang lugar ng pagpapaunlad
kung saan sinusuportahan ng Pangkalahatang Plano ang magkahalong gamit). Tingnan
ang Apendise C para sa mga partikular na alituntunin para sa pagpapaunlad para sa
magkahalong gamit.
e. Dapat na magbigay ng mga outdoor na plaza, kabilang ang pagpapaganda ng lupa at
mga lugar na maaaring maupuan, nang malapit sa bagong pagpapaunlad para sa retail.
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Mahalagang Resulta #5
Kasama sa Mahalagang Resulta #5 ang sumusunod na mga prinsipyong nauugnay sa
mga proyekto sa pagpapaunlad:
• Magtaguyod ng mga oportunidad sa pagpapaunlad para sa mga pabahay na
abot-kaya at para sa halo-halong kita upang matugunan ang mga
pangangailangan sa pabahay ng lahat ng yugto ng buhay (solo, kasal na,
pamilya, mga magulang na may mga anak na nakabukod na o “empty nester”
at nakatatanda).
• Gumawa ng mga oportunidad para sa iba’t ibang uri ng pabahay (pang-isahang
pamilya, mga apartment, mga condominium, mamumuhay/magtatrabaho o
live/work, atbp.).
• Pabahay na may halo-halong uri sa loob ng iisang itinatayong lugar.
• Gumawa ng mga oportunidad para sa mga yunit ng tahanan na pagmamay-arian
at pauupahan.
Ang sumusunod na Mga Panukala sa Disenyo, kasama ng iba pang mga patakaran at
alituntunin ng Lunsod, ay nilayon upang ipatupad ang mga prinsipyong ito:
a. Ang anumang katamtaman o malaking sukat na proyekto sa pagpapaunlad (hal.
higit sa 10 yunit) ay dapat na magsama ng kahit dalawang magkaibang uri ng
yunit (hal. nakahiwalay, nakadikit, pinaparenta, pagmamay-arian, atbp).

Mahalagang Resulta #6
Kasama sa Mahalagang Resulta #6 ang sumusunod na mga prinsipyong nauugnay sa mga
proyekto sa pagpapaunlad:
• Sulitin ang sinerhiya ng nakaplanong pamumuhunan sa pampublikong sasakyan sa
pamamagitan ng pagdaragdag ng maraming tirahan, halo-halong paggamit (ibig sabihin,
para sa tirahan/industriyal/komersyo/retail), at pagpapaunlad na nagbibigay ng trabaho
na nakatuon sa mga naglalakad at gumagamit ng pampublikong sasakyan.
• Balansehin ang pagkakahalo ng mga paggamit, kabilang ang ground floor ng distrito ng
retail na nakatuon sa mga istasyon ng pampublikong sasakyan at paggamit na sibiko.
• Ilagay ang mga gusali malapit sa kalsada, pareho sa Mahalagang Resulta #2,
bullet 6 para sa mga lugar na hindi para sa pampublikong sasakyan.
• Itapat ang mga gusali at ang mga pasukan ng mga ito sa kalsada.
• Idisenyo ang mga gusali upang maging maginhawa at kaakit-akit ang pampublikong
sasakyan para sa mga residente, manggagawa, mamimili, at iba pa.
Ang sumusunod na Mga Panukala sa Disenyo, kasama ng iba pang mga patakaran at
alituntunin ng Lunsod, ay nilayon upang ipatupad ang mga prinsipyong ito:
a. Magsama ng mga pagpapaganda sa hitsura, tulad ng mga pagpapaganda sa
bangketa, pagpapaganda ng lupa at paradahan ng bisikleta na aakto bilang mga
instentibo para sa mga naglalakad at paraan ng paglalakbay gamit ang bisikleta.
b. Magbigay ng ligtas at maginhawang paradahan at imbakan ng bisikleta para sa mga
empleyado at bisita.
c. Magbigay ng mga koneksyon para sa nagbibisikleta at naglalakad mula sa site
patungo sa sitema ng panrehiyong daanan ng bisikleta/tawiran.
d. Magtayo ng mga amenidad para sa pampublikong sasakyan gaya ng mga mga
sakayan ng bus/hintuan ng bus, upuan, silungan, atbp.
e. Magbigay ng direkta, ligtas, at kaakit-akit na daanan ng naglalakad mula sa mga
paggamit sa lupa ng proyekto patungo sa mga sakayan ng pampublikong sasakyan
at katabing pagpapaunlad.
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f. Magbigay ng mga hanay ng daan para sa bisikleta, bangketa at/o daanan, na
nagkokonekta sa mga tirahan sa proyekto patungo sa mga katabing paaralan,
parke, pinakamalapit na sakayan at kalapit na lugar na pangkomersyo.
g. Magbigay ng ligtas at maginhawang mga paradahan ng bisikleta at pasilidad ng
imbakan sa mga parke at iba pang mga pasilidad.
h. Magbigay ng mga tindahang nagsisilbi sa kapitbahayan at mga serbisyo sa loob ng
o katabi ng tirahan sa proyekto.
i. Magbigay ng sentro para sa satellite telecommute sa loob ng o malapit sa
pagpapaunlad.
j. Magsama ng mga serbisyong pangkomersyo sa lugar o sa malapit (hal. day-care,
dry-cleaner, gym, mga serbisyo sa pananalapi, grocery at/o restaurant).
k. Para sa mga lugar ng Kolehiyo ng Komunidad ng Arcadia at Evergreen, dapat na
magbigay ng mga pasukan sa gusali at magandang idinisenyong bukas na espasyo
(mga plaza o pagpapaganda ng lugar) katabi ng o malapit sa anumang umiiral na o
nakaplanong pasilidad ng pampublikong sasakyan.
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APENDISE C
MGA ALITUNTUNIN SA PAGDISENYO PARA SA MGA PAGPAPAUNLAD PARA SA
MAGKAHALONG PAGGAMIT
Nilayon ang mga sumusunod na alituntunin upang gumawa ng mga magagamit na espasyo
para sa mga negosyong matatagpuan sa ground floor ng mga pagpapaunlad para sa
magkahalong paggamit.
Taas - Magbigay ng 18 talampakang taas sa buong ground floor,na may kasamang
18 talampakan ng clearance mula sa sistema sa pagpapainit, paglalabas ng hangin,
pagpapalamig ng hangin (HVAC), mga sprinkler, ilaw, at kisame.
Layout – Magbigay ng pinakamababa na 60 talampakang espasyo para sa mga
pagpapakita/pagbebenta pati na rin mga aktibidad na “back-of-house”, imbakan, mga silid para
sa mekanikal, banyo, o iba pang lugar para sa suporta. Dapat na may daanan ang lahat ng
espasyo para sa retail mula sa labas ng gusali. Iwasan ang mahahaba at makikipot na
espasyo ng retail. Dapat na nakatakda sa 20 talampakang dagdag ang lapad ng espasyo
(ibig sabihin, 20 talampakan, 40 talampakan, 60 talampakan, atbp).
Istraktura ng Sahig - Maliban kung may paradahan sa mga sub-grade na baitang, dapat na
maiwang hindi tapos ang ground floor, na walang konkreto, upang makapagbigay-daan sa
mga utilidad at kakayahang umangkop sa plano ng pagpapaarkila. Pababain din ang paligid
ng gusali, ayon sa kinakailangan, upang makapagbigay-daan sa madaling magamit na mga
pinto.
Mga Utilidad - Magbigay ng mga utilidad sa mga espasyo ng retail upang hindi nakikita ang
mga iyon mula sa kalsada at magbigay-daan para sa kakayahang umangkop sa paggamit ng
espasyo ng retail.
Mekanikal: Maghanda ng paglalagyan ng mga vent shaft na may proteksyon sa apoy
patungo sa bubong para sa restaurant mga kusina;
Electrical: Maghanda ng mga lokasyon sa loob para sa mga transformer;
Mga Metro: Pagsama-samahin ang mga metro sa iisang lokasyon.
Pagbibigay Serbisyo/Basurahan - Maghanda ng panloob na espasyo para sa serbisyo para sa
paghahatid/pagkakarga na nakasara, mapapasukan mula sa mas maliit na kalsada kung
posible, at angkop ang laki para sa paggamit ng lahat. Bawasan hanggang maaari ang
pagkakatapat sa kalsada ng daanan para sa serbisyo/pagkakarga, at bawasan hanggang
maaari na makita ng publiko. Dapat na hindi nakikita ang serbisyo para sa serbisyo, dapat na
hindi nailalabas ang amoy mula sa basura, at magbigay-daan para sa madaling pagpapanatili.
Ilaw - Maghanda ng ilaw sa labas para sa bangketa at/o anumang outdoor na espasyo
para sa patio.
Palatandaan - Maghanda ng palatandaan na makikita sa kalsada, tulad ng mga blade sign,
palatandaan sa bintana, at mga awning.
Harapan - Dapat na makikita at transparent ang mga bintana para sa mga aktibong paggamit
sa ground floor. Dapat na mababa hanggang maaari ang mga setback at recess. Dapat na
mapababa hanggang maaari ang bilang at dami ng mga haligi sa harapan. May mga
nakikitang hati kapag mahaba ang harapan.
Mga Bangketa - Maghanda ng bakanteng lugar na may 15 talampakang lapad ng bangketa
upang mapaglagyan ng panlabas na patio at kainan sa bangketa sa mga naaangkop na
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lokasyon. Hindi dapat matakpan ang bangketang ito ng mga arcade dahil pinapababa ng mga
natatakpang setback ang kakayahang maisakatuparan ang mga espasyo ng ground floor ng
retail.
Paradahan - Ilagay ang mga paradahan sa likod ng kalsada upang mapababa hanggang
maaari ang epekto ng mga iyon sa mga naglalakad sa kalsada. Ilagay ang mga paradahan sa
loob ng gusali o itapan ang lahat ng pasilidad ng paradahan nang malayo sa mga
pampublikong kalsada at daanan ng naglalakad.
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APENDISE D
PAMANTAYAN NG PANGANGALAGANG PANGKASAYSAYAN
Panimula - Ang anumang proyekto na may mapagkukunan na nakalista o kwalipikado para sa
listahan sa Imbentaryo ng Mga Makasaysayang Yaman na may rating ng kahalagahan ng
Mahalagang Istraktura o higit pa, ay dapat na makatugon sa lahat ng pamantayan sa ibaba
upang maisaalang-alang para sa pagpapaunlad ng mahigit 35 yunit:
Pamantayan sa Pangangalagang Pangkasaysayan #1: Ang mapagkukunan ay dapat sa
pinakamababa ay nakalista o kwalipikadong mailista bilang mahalagang istraktura ng
Imbentaryo ng Mahalagang Istraktura ng Lunsod. Dapat na panatilihin sa lugar ang
mapagkukunan, at pagagandahin ng kwalipikadong Arkitekto sa Pagpapanatili alinsunod sa
Sekretarya ng mga Panloob na Pamantayan.
Pamantayan ng Pangangalagang Pangkasaysayan #2: Dapat na makumpleto ang
pagpapaganda sa mapagkukunan ng isang kwalipikadong Arkitekto sa Pagpapanatili ayon sa
Sekretarya ng mga Panloob na Pamantayan at dapat na magsumite ng plano sa pagpapanatili
bago bigyan ng anumang mga pahintulot sa pag-okupa para sa anumang mga bagong tirahan
sa ari-arian.
Pamantayan sa Pangangalagang Pangkasaysayan #3: Dapat na gamitin ang
mapagkukunan para sa layunin kung bakit ipinatayo ang istraktura o bilang pang-angkop na
alternatibong muling paggamit na nagbibigay-daan para sa pagpapaganda sa mapagkukunan
ayon sa Sekretarya ng mga Panloob na Pamantayan, kabilang ang pag-akma ng konteksto at
kapaligiran ng mapagkukunan na pinapanatili upang maibigay ang kahalagahan ng
mapagkukunan.
Pamantayan ng Pangangalagang Pangkasaysayan #4: Ang konteksto at pangkulturang
kapaligiran, kabilang ang pagpapaganda ng lupa, aksesoryang mga istraktura, o mga tampok
ng kapaligiran na nag-aambag sa kahalagahan ng mapagkukunan, ay dapat na masuri ng
isang kwalipikadong propesyunal at mapanatili sa lugar.
Pamantayan ng Pangangalagang Pangkasaysayan #5: Ang anumang bagong
pagpapaunlad na ipinanukala malapit sa mapagkukunan ay dapat na maibaba ang antas
upang makapagbigay ng sapat na pagkakahiwalay mula sa mapagkukunan. Ang dami ng
ipinanukalang pagpapaunlad ay dapat na makapagbigay ng akmang hangganan sa
mapagkukunan.
Pamantayan sa Pangangalagang Pangkasaysayan #6: Dapat na nakikita ang
pinakaprominentang tayog na nagsasaad sa kahalagahan ng mapagkukunan mula sa publiko,
na walang ibang istraktura na nakakaharang sa mapagkukunan sa publiko.
Pamantayan sa Pangangalagang Pangkasaysayan #7: Ang pagpapanatili sa
mapagkukunan, ayon sa Sekretarya ng mga Panloob na Pamantayan, ay kailangan sa
sinumang magmamay-ari ng ari-arian sa hinaharap ng mapagkukunan. Dapat na ipaalam ang
mga kinakailangang ito sa mga magmamay-ari sa ari-arian sa hinaharap bago bilhin ang ariarian.
Pamantayan sa Pangangalagang Pangkasaysayan #8: Ang anumang ari-arian na
magkukwalipika bilang Kandidatong Palatandaan ng Lunsod ay dapat na mahirang para sa
pagtatalaga bago o pagkalipas lang ng sandaling panahon pagkatapos ng pag-apruba ng mga
pahintulot sa pagpapaunlad.
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APENDISE E
MGA PANUKALA SA PAMAMAHALA SA PANGANGAILANGAN NG TRANSPORTASYON
(Transportation Demand Management o TDM)
Ang Mga Panukala sa Pamamahala sa Pangangailangan ng Transportasyon (TDM) ay mga
halimbawang pagkilos sa disenyo na nagsusulong ng paggamit ng pampublikong sasakyan at
paglalakad. Dapat na isama ang mga naturang panukala o mga katulad na pagkilos sa lahat ng
bagong pagpapaunload sa loob ng lugar para sa Patakaran sa Pagpapaunlad ng Evergreen-East
Hills, alinsunod sa Mga Mahalagang Resulta na kasama sa Mga Panggabay na Prinsipyo:
Mahalagang Resulta #3: Dapat sumuporta ang imprastraktura at mga serbisyo sa mga
nakaplanong dami ng itatayong tirahan at mga gusaling para sa komersiyo/retail/opisina.
Mahalagang Resulta #4: Gawing higit na akmang tirhan, sa pangkalahatan, ang
Evergreen-East Hills sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga lugar na masisiglang
pangkomersiyo/pangnegosyo, may maraming gamit at tirahan na pinagdudugtongdugtong ng iba’t ibang paraan ng transportayson at amenidad sa komunidad.
Mga Panukala para sa Tirahan:
Mga Halimbawang Panukala sa Disenyo sa Lugar na para sa Tirahan:
 Magtayo ng mga amenidad para sa pampublikong sasakyan gaya ng mga mga
sakayan ng bus/hintuan ng bus, upuan, silungan, atbp.
 Magbigay ng direkta, ligtas, at kaakit-akit na daanan ng naglalakad mula sa mga
paggamit sa lupa ng proyekto patungo sa mga sakayan ng pampublikong sasakyan at
katabing pagpapaunlad.
 Magbigay ng mga hanay ng daan para sa bisikleta, bangketa at/o daanan, na
nagkokonekta sa mga tirahan sa proyekto patungo sa mga katabing paaralan, parke,
pinakamalapit na sakayan at kalapit na lugar na pangkomersyo.
 Magbigay ng ligtas at maginhawang mga paradahan ng bisikleta at pasilidad ng
imbakan sa mga parke at iba pang mga pasilidad.
 Magbigay ng mga tindahang nagsisilbi sa kapitbahayan at mga serbisyo sa loob ng o
katabi ng tirahan sa proyekto.
 Magbigay ng sentro para sa satellite telecommute sa loob ng o malapit sa pagpapaunlad.
 Magsama ng mga serbisyong pangkomersyo sa lugar o sa malapit (hal. day-care, drycleaner, gym, mga serbisyo sa pananalapi, grocery at/o restaurant).
Mga Halimbawang Panukala sa Pagpapatakbo para sa Tirahan:





Magbigay ng mga kiosk ng impormasyon sa pampublikong sasakyan;
Magbigay ng access sa shuttle sa mga panrehiyong istasyon ng tren (hal. Caltrain,
ACE, BART);
Magbigay o mangontrata para sa nasa lugar o nasa malapit na mga serbisyo sa
pangangalaga ng bata;
Mag-alok ng mga programa ng insentibo sa paggamit ng pampublikong sasakyan sa
mga residente, gaya ng pamamahagi ng mga pamasahe at/o tinustusang pamasahe sa
pampublikong sasakyan para sa isang lokal na sistema ng pampublikong sasakyan
(hal., pagbibigay ng VTA EcoPass system o katumbas na pamasahe sa iba’t ibang uri
ng pampublikong sasakyan sa lahat ng residente).

Mga Panukala para sa Komersyo/Industriya:
Mga Halimbawang Panukala para sa Pagdisenyo ng Lugar para sa Komersyo/Industriya:
 Magsama ng mga pagpapaganda sa hitsura, tulad ng mga pagpapaganda sa bangketa,
pagpapaganda ng lupa at paradahan ng bisikleta na aakto bilang mga instentibo para
sa mga naglalakad at paraan ng paglalakbay gamit ang bisikleta.
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Magbigay ng ligtas at maginhawang paradahan at imbakan ng bisikleta para sa mga
empleyado at bisita;
Magbigay ng mga koneksyon para sa nagbibisikleta at naglalakad mula sa site patungo
sa sitema ng panrehiyong daanan ng bisikleta/tawiran;
Maglagay ng mga nakatalagang paradahan para sa car pool at van pool sa mga
pinakakanais-nais na lokasyon sa lugar;
Maglagay ng mga paliguan at locker para sa mga empleyadong naglalakad o
nagbibisikleta papasok ng trabaho;
Magsama ng mga serbisyong pangkomersyo sa lugar o sa malapit (hal. day-care, drycleaner, gym, mga serbisyo sa pananalapi, grocery at/o restaurant).

Mga Halimbawang Panukala para sa Pagpapatakbo ng Komersyo/Industriya:
 Magbigay ng tagapag-ugnay ng TDM sa lugar;
 Magbigay ng mga kiosk ng impormasyon sa pampublikong sasakyan;
 Maghanda ng transportasyon sa araw at mga programa ng garantisadong masasakyan
pauwi para magamit sa panahon ng emergency ng mga empleyado na sumasakay sa
mga alternatibong transportasyon. (Maaaring maibigay ang serbisyong ito sa
pamamagitan ng pagpapagamit ng mga sasakyan ng kumpanya para sa mga
pribadong gawain sa mga araw ng trabaho at/o may kasamang nakakontrata o pre-paid
na paggamit ng mga taxi, shuttle, o iba pang pribadong ibinibigay na transportasyon.);
 Maghanda ng mga van para sa mga van pool;
 Pagpapatupad ng programa ng carpool/vanpool (hal., pagtutugma para sa carpool para
sa mga empleyado, pagtulong sa pagbuo ng vanpool, probisyon ng mga sasakyan para
sa vanpool, at carsharing);
 Magbigay ng access sa shuttle sa mga panrehiyong istasyon ng tren (hal. Caltrain,
ACE, BART);
 Magbigay o mangontrata para sa nasa lugar o nasa malapit na mga serbisyo sa
pangangalaga ng bata;
 Mag-alok ng mga programa ng insentibo sa paggamit ng pampublikong sasakyan sa
mga empleyado, gaya ng pamamahagi ng mga pass at/o tinustusang pass sa
pampublikong sasakyan para sa isang lokal na sistema ng pampublikong sasakyan
(hal., pagbibigay ng VTA EcoPass system o katumbas na pass sa iba’t ibang uri ng
pampublikong sasakyan sa lahat ng empleyado);
 Pagpapatupad ng programa ng pagbibigay ng pambayad sa paradahan para sa mga
empleyado (makakatanggap ang mga empleyadong hindi nagmamaneho ng halagang
katumbas ng tinustusang pamparada);
 Hikayatin ang paggamit ng telecommuting at naiiba-ibang iskedyul ng trabaho;
 Iatas na maganapap ang mga paghahatid sa lugar sa mga panahong hindi peak ang
paglalakbay.
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APENDISE F
MGA PAGLALARAWAN SA IMPRASTRAKTURA NA PANTRANSPORTASYON
Mga pagpapahusay sa pagpapagaan sa transportasyon na nauugnay sa Patakaran sa
Pagpapaunlad ng Evergreen-East Hills (EEHDP)
1. Capitol Expressway at Quimby Road: Magdagdag ng mga eksklusibong pahilaga at
pasilangang lane para sa pagliko pakanan sa panulukang ito.
2. Nieman Boulevard at Yerba Buena Road: Magdagdag ng pangalawang pakanlurang lane
para sa pagliko pakaliwa sa panulukang ito.
3. Tully Road at McLaughlin Avenue: Magdagdag ng ekslusibong pahilagang lane para sa
pagliko pakanan sa panulukang ito.
4. White Road at Aborn Road: Magdagdag ng pangalawang pakanlurang lane sa kaliwa sa
panulukang ito.
5. US 101 at Yerba Buena Road (Silangan): Gawing nakabahaging tuluy-tuloy na lane/lane
para sa pagliko pakanan ang isang pakanlurang tuluy-tuloy na lane sa panulukang ito.
6. White Road at Quimby Road: Magdagdag ng pangalawang pahilagang lane para sa
pagliko pakaliwa sa panulukang ito.
7. San Felipe Road at Yerba Buena Road (Timog): Magdaragdag sa panulukang ito ng
pangalawang pasilangang lane para sa pagliko pakaliwa at pangalawang patimog na lane
para sa pagliko pakaliwa.
Nakaplano ang mga bagong signal ng trapiko o pagbabago sa signal para sa mga
panulukan sa:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ruby Avenue/Norwood Avenue
I-680 Ramps (H)/Jackson Avenue
Ruby Avenue/Tully Road/Murillo Avenue
Story Road/Clayton Road
Marten Avenue/Mt. Rushmore Drive
Marten Avenue/Flint Avenue
Quimby Road/Scottsdale Drive
Nieman Boulevard/Daniel Maloney Drive
Story Road/Lancelot Lane
Ocala Avenue/Hillmont Avenue
Ocala Avenue/Adrian Way

49

I-49

PANUKALA SA INISYATIBO NA DIREKTANG ISUSUMITE SA MGA BOTANTE
INILAKIP ANG EKSIBIT NA ITO PARA SA MGA LAYUNING PAGBIBIGAYIMPORMASYON LANG

APENDISE G
LISTAHAN AT MGA PAGLALARAWAN NG MGA AMENIDAD NG KOMUNIDAD NA NATUKOY SA
PAMAMAGITAN NG ESTRATEHIYA NG BISYON NG EVERGREEN-EAST HILLS
Panimula- Nagawa ang listahang ito ng mga ninanais na amenidad ng komunidad sa
pamamagitan ng proseso ng Estratehiya ng Bisyon ng Evergreen-East Hills (EEHVS) at huling
naisapanahon noong 2006. Ibinigay ang listahang ito para magbigay-kaalaman, maikomemora
ang mga kagustuhan ng komunidad sakaling magkaroon ng mga oportunidad sa hinaharap na
magawa ang anuman sa mga pamumuhunang ito. Wala nang kaugnayan ang marami sa mga
pagpapahusay na ito dahil hindi na iniisip ng Patakaran sa Pagpapaunlad ng Evergreen-East
Hills (EEHDP) na ito ang pagpapaunlad sa mga lugar na may oportunidad (Pleasant Hills Golf
Course, Kolehiyo ng Evergreen Valley, Arcadia, Berg, IDS, at Yerba Buena OPCO) sa
parehong paraang ipinanukala sa EEHVS. Maaaring bahagyang mapondohan ang ilan sa mga
amenidad na nasa Greenprint ng Lunsod ng San Jose.

A

Isang Mga Lugar ng Palaruan ng Kabataan ng Komunidad
Magpatayo ng tatlong baseball field para sa kabataan sa tinatayang 12 akreng lugar.
Bagama’t nagbibigay-daan ang ipinanukalang kompigurasyon para sa alternatibong
paggamit ng dalawang baseball field bilang soccer field para sa kabataan, pangunahing
nilayon ang pasilidad para sa layunin ng paglalaro ng baseball ng kabataan. Kasama sa
proyekto ang paradahan para sa 55 kotse at banyo / prangkisa / gusali ng imbakan.
(Agosto 25, 2006)

BA

MGA LUGAR NG PALARUAN AT IBA PANG MGA PAGPAPAHUSAY SA PARKE SA LUGAR
NG BERG*
Magpatayo ng tinatayang 5 akreng pasilidad para sa sports kabilang ang baseball field
para sa nakatatanda at may ilaw na soccer field na magagamit din ng lugar ng paaralan
sa hinaharap. Kasama sa proyekto ang paradahan para sa 50 kotse sa mismong lugar
o paradahan sa kalsada at gusali ng banyo/prangkisa.

BB

BAGONG PARKENG KAPITBAHAYAN - LUGAR PARA SA INDUSTRIYA*
Bilang bahagi ng bagong tirahan sa proyekto, magtatayo at magbibigay ang
tagapagpaunlad sa Lunsod ng 5 akreng parke para sa kapitbahayan, alinsunod sa
Ordinansa ng Pagtuon sa Mga Lupain para sa Parke (Parklands Dedication Ordinance
o PDO) ng Lunsod. Hindi pa idinisenyo ang parke, ngunit karaniwang kasama sa mga
parke ng kapitbahayan ang mga item tulad ng lugar para sa mga bata/palaruan, turf na
walang bubong, at mga lamesa para sa picnic na may lugar para sa pagluluto ng BBQ,
daanan at pagpapaganda ng lupa.

C

Panrehiyong Skate Park ng Lake Cunningham**
Magpatayo ng skate park sa kasalukuyang bakanteng 3 akreng lugar sa timogsilangang sulok ng Panrehiyong Parke ng Lake Cunningham. Isasama sa skate park
ang tinatayang 50,000 kuwadradong talampakang skate area na may mga elemento ng
bowl at kalsada na nagbibigay-daan na magamit ng mga skater, inline skater, at
nagbibisikleta. May kasama ang pasilidad na karagdagang paradahan, gusaling
paglalagyan ng mga banyo, prangkisa, locker, paliguan, at tindahan ng pro. Bahagyang
popondohan ang proyektong ito para sa mga gastusin sa pagdisenyo at pagpapatayo.
Gayunpaman, kailangan ng karagdagang pagpopondo upang makumpleto ang
pagpapatayo ng amenidad na ito, na makukuha sa pamamagitan ng proseso ng EEHVS.

50
I-50

PANUKALA SA INISYATIBO NA DIREKTANG ISUSUMITE SA MGA BOTANTE
INILAKIP ANG EKSIBIT NA ITO PARA SA MGA LAYUNING PAGBIBIGAYIMPORMASYON LANG

D

Trail sa Upper Silver Creek
Magpatayo ng tinatayang 0.5 milyang bahagi ng Trail sa Upper Silver Creek upang
makumpleto ang isang puwang sa pagitan ng Yerba Buena Road at Hassler Parkway.
Ililipat ang lupa sa Lunsod bilang pagtupad sa kinakailangan ng PDO para sa isang
hiwalay na proyekto. Nagbibigay ang proyekto ng EEHVS ng pagpopondo para sa
pagpapatayo ng trail.

E

Pangkalahatang Plano ng Parke ng Fowler Creek Yugto II & III
Magpatayo ng 8,000 sq ft. na sentro ng komunidad at 25 metro sa 25-yardang
languayan na may mga silid para magpalit ng damit at paradahan para sa 60 kotse.

F

Bukas na Espasyo at Mga Koneksyon ng Trail (Upper Silver Creek)
Magpatayo ng trail sa mga paanan ng burol bilang bahagi ng ipinanulang pagpapaunlad
sa Mga Lugar para sa Industriya. Ikokonekta ang trail sa Trail Corridor ng Fowler Creek
at Parke ng Montgomery Hill.

G

Panlibangang Ice Skating Rink (isang sheet)
Magpatayo ng indoor na ice skating rink na may isang ice sheet sa lokasyon sa loob ng
lugar para sa Evergreen-East Hills.

H

Pagpapalawak sa Aklatan sa Timog-silangang Branch
Palawakin nang 11,000 kuwadardong talampakan ang nakaplanong Timog-silangang
Branch ng Aklatan. Kasalukuyang nakaplano at pinopondohan ang aklatan para sa
12,000 kuwadradong talampakan sa ilalim ng Panukalang Bono ng Branch ng Aklatan.
Palalawakin ng ipinanukalang amenidad ang aklatan nang 23,000 kuwadradong
talampakan at magbibigay ng mga pondo para sa pagpapalawak.

I

Sentro ng Komunidad/para sa Kabataan at Gym sa Arcadia (40,000 kuwadradong
talampakan)
Magtatayo ng 40,000 kuwadradong talampakan na Sentro ng Komunidad para sa
Maraming Serbisyo na may gym, at paradahan para sa 100 hanggang 200 kotse sa
3 akreng lugar.

J

Mga Pagpapahusay sa Mga Yerba Buena / San Felipe Road ayon sa Creek
Magpagawa ng mga pagpapahusay na nauugnay sa Parke ng Evergreen kabilang ang
pagpapaganda sa lupa, sining, palatandaan, koneksyon ng daanan sa tuloy para sa
naglalakad, at pagkakabit ng mga samu’t saring gamit sa lugar.

K

Sports Complex na Pang-adulto sa Arcadia*
Magpatayo ng may ilaw na sports complex na pang-adulto na may kasamang
300 talampakang linya ng fould para sa mga softball field at dalawang 200 feet by
330 feet na mga soccer field sa tinatayang 14 na akre. Kasama rin sa proyekto ang
lugar para sa pag-picnic ng grupo, paradahan para sa tinatayang 150 kotse, gusali para
sa banyo/prangkisa at gusali para sa pagpapanatili.
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L

Bagong Parke ng Kapitbahayan - Pleasant Hills*
Bilang bahagi ng bagong tirahan sa proyekto, magtatayo at magbibigay ang
tagapagpaunlad sa Lunsod ng 5 akreng parke para sa kapitbahayan, alinsunod sa
Ordinansa ng Pagtuon sa Mga Lupain para sa Parke (Parklands Dedication Ordinance
o PDO) ng Lunsod. Hindi pa idinisenyo ang parke, ngunit karaniwang kasama sa mga
parke ng kapitbahayan ang mga item tulad ng lugar para sa mga bata/palaruan, turf na
walang bubong, parke para sa aso, at mga lamesa para sa picnic na may lugar para sa
pagluluto ng BBQ, daanan at pagpapaganda ng lupa.

M

Ipatayo ang Parke ng Groesbeck
Kumpletuhin ang mga pagpapaganda ng lupa sa umiiral nang lugar ng Parke ng
Groesbeck. Susunod ang mga pagpapahusay sa iskemang “orchard” sa pinagtibay na
plano sa Greenprint ng Lunsod.

N

Mga Pasilidad ng Sports sa August Boeger Jr. Parke ng High/Fernish
Magpatayo ng pasilidad na may magkahalong paggamit sa August Boeger Jr. Kabilang
sa Parke ng High at Fernish ang dalawag little league field, softball field, soccer field,
daanan, lugara para sa pag-picnic, paradahan, at gusali ng banyo/prangkisa. Maaaring
ipatayo ang amenidad na ito bilang isang pasilidad na isinama sa amenidad “AC” sa
ibaba.

O

Mga Pagpapahusay sa Parke ng Lake Cunningham
Magbigay ng karagdagang pagpopondo upang magbigay-daan sa pagpapatayo ng mga
pagpapahusay na natukoy sa Pangkalahatang Plano ng Lake Cunningham. Potensyal
na kasama sa mga pagpapahusay ang kalsadang pang-emergency, amphitheater,
gusali para sa karagdagang mga banyo, tanggapan ng parke, prangkisa sa pagkain at
mga pagpapahusay sa kalsada sa pasukan/labasan ng parke.

P

Sentro para sa Aquatics
Magpatayo ng 25 yarda sa 50 metrong pool, panlibangan/para sa pag-aaral na pool,
lugar para sa pag-spray ng tubig, at locker room/gusali para sa prangkisa na may
paradahan para sa 100 kotse sa tinatayang 2 akre.

Q

Muling Paggamit sa Sentro ng Komunidad ng Evergreen bilang Aklatan
I-convert ang Sentro ng Komunidad ng Evergreen sa isang lokal na aklatan upang
makapagsilbi sa lugar para sa EEHVS.

R

Mga Pagpapahusay sa Parke ng Kapitbahayan - Parke ng Brigadoon
Pagandahin ang mga kasalukuyang pasilidad ng parke.

S

Mga Pagpapahusay sa Parke ng Kapitbahayan - Parke ng Boggini
Pagandahin ang mga kasalukuyang pasilidad ng parke.
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T

Mga Pagpapahusay sa Parke ng Kapitbahayan - Parke ng Evergreen
Pagandahin ang mga kasalukuyang pasilidad ng parke.

U

Mga Pagpapahusay sa Parke ng Kapitbahayan - Parke ng Hillview
Pagandahin ang mga kasalukuyang pasilidad ng parke.

V

Mga Pagpapahusay sa Parke ng Kapitbahayan - Ating Parke
Pagandahin ang mga kasalukuyang pasilidad ng parke.

W

Mga Pagpapahusay sa Parke ng Kapitbahayan - Parke ng Mt. Pleasant
Pagandahin ang mga kasalukuyang pasilidad ng parke.

X

Mga Pagpapahusay sa Parke ng Kapitbahayan - Parke ng Welch
Pagandahin ang mga kasalukuyang pasilidad ng parke.

Y

Mga Karagdagang Tennis Court
Magpatayo ng mga karagdagang Tennis Court sa lugar para sa Evergreen-East Hills.
Ipapatayo ang mga court na ito bilang bahagi ng pagpapaunlad ng mga bagong lugar
ng parke.

Z

Pag-aayos sa Hank Lopez Community Center at Aklatan ng Hillview
I-convert ang lumang Aklatan ng Hillview sa tabi ng Hank Lopez Community Center sa
isang Pasilidad para sa Musika/pagsasayaw at baguhin ang umiiral nang Hank Lopez
Community Center nang hindi dinadagdagan ang sukat na kuwadradong talampakan sa
alinmang gusali.

AA

Mga Softball Field ng Ocala
Maaaring ituring ng Distrito ng Paaralang Alum Rock na sobrang lugar ang umiiral nang
pasilidad sa Ocala Avenue. Magbibigay-daan ang pagpopondong ito sa Lunsod na
panatilihin ang apat na umiiral nang may ilaw na mga softball field sa Ocala School
Campus para magamit ng komunidad at magpagawa ng mga pagpapahusay sa lugar,
kabilang ang gusali para sa banyo/prangkisa, paradahan, pasilidad para sa pag-picnic
at pinagandang kasangkapan sa field.

AB

PG&E (Trail sa Wenlock)
Magpatayo ng tinatayang 1.5 milyang bahagi ng trail na may pagpapaganda ng lupa sa
ilalim ng PG&E Power Lines mula sa Lake Cunningham patungong Story Road.
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AC

Complex para sa Maraming Gamit ng Mount Pleasant
Maaaring ipatayo ang amenidad na ito bilang isang pasilidad na isinama sa amenidad
“N” sa ibaba. Maaaring kasama sa programa ng pasilidad na ito ang: sentro para sa
teen/nakatatanda, daycare, computer lab, game room, atbp. Mabubuo ang programa ng
pasilidad sa pamamagitan ng hiwalay na pampublikong proseso.

AD

Sentro ng Komunidad sa Pleasant Hills*
Magtatayo ng 40,000 kuwadradong talampakan na Sentro ng Komunidad para sa
Maraming Serbisyo na may gym, at paradahan para sa 100 hanggang 200 kotse sa
3 akreng lugar. Pareho sa Complex para sa Maraming Gamit ng Mount Pleasant.

AE

Bagong Mga Signal ng Trapiko at Iba Pang Pangunahing Panulukan/Kalsada
Maaaring potensyal na hilingin ng Lunsod ang paglalagay ng bagong mga signal ng
trapiko, palatandaan, o iba pang pagpapahusay sa kalsada sa pamamagitan ng
paglalapat ng mga umiiral nang patkaran bilang bahagi ng proseso ng pagkuha ng
karapatan para sa anumang bagong pagpapaunlad sa lugar para sa EEHVS. Bilang
karagdagan sa mga kinakailangang pagpapahusay na ito, maaaring tukuyin ng Lunsod
ang iba pang mga lokasyon kung saan kinakailangan ang mga naturang pagpapahusay
ngunit hindi napopondohan.

AF

Network ng Mahusay na Mga Sistema ng Transportasyon (Intelligent
Transportation Systems o ITS)
Magkabit ng kagamitan kabilang ang mga camera at karagdagang kable upang
magbigay-daan sa koordinasyon ng mga signal ng trapiko sa mga pangunahing
daanan, tulad ng Tully Road, Story Road, King Road, Aborn Road, at Quimby Road.
Nagbibigay-daan ang pagkokonekta sa mga signal sa isa’t isa ng mas mahusay na
singkronisasyon at nagbibigay-daan sa Lunsod na masubaybayan at maisaayos ang
mga signal mula sa isang sentrong istasyon ng kontrol bilang pagtugon sa anumang
mga pangyayari o partikular na mga problema sa trapiko.

AG

Trail sa Thompson Creek
Gumawa ng 7 milyang panlibangang trail para sa maraming gamit. Karaniwang bubuuin
ang trail ng 12 talampakang sementadong daanan para sa bisikleta at paglalakad,
batuhang gilid ng daanan at pagpapaganda ng lupa.

AH

Overpass ng Naglalakad sa Nieman
Magpatayo ng overpass para sa naglalakad at nagbibisikleta sa Capitol Expressway
malapit sa Nieman Boulevard. Nagbibigay ang mga overpass ng mas ligtas na
oportunidad sa pagtawid sa naglalakad/nagbibisikleta, na nagpapababa sa panganib ng
mga aksidente sa naglalakad at nagpapahusay sa mga koneksyon sa pagitan ng mga
lokal na kapitbahayan, parke, trail, at paaralan.

Al

Overpass ng Naglalakad sa Lake Cunningham
Magpatayo ng overpass para sa naglalakad at nagbibisikelta sa White Road.
Magbibigay ang overpass ng mas ligtas na tawiran para sa naglalakad/nagbibisikleta sa
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lugar ng Panrehiyong Parke ng Lake Cunningham. Iminumungkahi ng mga paunang
pagsusuri na maaaring hindi maayos na magamit ang overpass.
AJ

Mga Lane para sa Bisikleta para sa Mga Naaangkop na Daanan
Kumpletuhin ang paghahanda ng isang pangkalahatang plano para sa bisikleta para sa
lugar para sa Evergreen-East Hills at magtalaga ng mga lane para sa bisikleta at iba
pang mga proyekto tulad ng inirerekomenda sa plano.

AK

Pagpapahusay sa Pampublikong Sasakyan
Gagamitin ang pagpopondo upang pondhan ang mga pagpapahusay sa mga pasilidad
ng VTA sa loob ng lugar para sa EEHVS tulad ng natukoy ng komunidad. Kasama sa
mga posibleng pagpapahusay ang pinahusay na sakayan/babaan ng bus, isang beses
na pagpopondo para sa mga espesyal na programa at iba pang pagsasapanahon sa
pasilidad ng pampublikong sasakyan.

AL

Pagpapakalma ng Trapiko
Ang pagpapakalma ng trapiko ay isang paraan upang mapamahalaan ang trapiko
upang mabawasan hanggang maaari ang mga negatibo nitong epekto sa mga
residente, naglalakad at paaralan. Maaaring kasama sa mga solusyon sa
pagpapakalma ng trapiko ang, ngunit hindi limitado sa, mga rotunda, speed table,
pinalawak na kurba, o mga median upang mabawasan ang pagmamabilis, pinahusay
na mga tawiran upang makatulong sa kaligtasan ng naglalakad, at iba pang mga
panukala. Ang mga solusyon sa pagpapakalma ng trapiko ay karaniwang inilalagay
kasunod ng isang pag-aaral sa trapiko ng kapitbahayan na tumutukoy at tumitingin sa
dami ng mga problema at kumukuha sa ganap na suporta ng kapitbahayan para sa
mga pagbabago. Bubuuin ang mga partikular na solusyon sa pagpapakalma ng trapiko
pagkatapos na matukoy ang mga iyon at kailanganin, at gagamitin lang ang mga
ibinigay na pondo sa loob ng lugar para sa Evergreen-East Hills.

AM

Mga Puno sa Kalsada
Ang layunin ng Lunsod ay magtanim ng mga puno sa kalsada sa mg alokasyong
nangangailangan sa buong lugar ng Evergreen + East Hills. Nakapagbibigay ang mga
puno sa kalsada ng mas magandang kapaligiran para sa paglalakad sa pamamagitan
ng pagbibigay ng lilim at paghihiwalay sa pagitan ng mga naglalakad at sasakyan.

AN

Mga Rampa sa Bangketa
Gumawa ng mga rampa para sa wheelchair sa mga kanto ng kalsada kung saan
walang mga kasalukuyang rampa upang mapahusay ang accessibility.

AO

Pagpapaganda ng Lupa ng Median Island
Magdagdag ng pagpapaganda ng lupa ng median sa mga malapad na kalsada upang
mapaganda ang hitsura ng kalsada at kapaligiran para sa lahat ng gumagamit nito.

AP

Sports Complex na Pangkabataan
Hindi itinalaga ang pasilidad na ito sa anumang partikular na site na may oportunidad.
Maaaring maprograma ang pasilidad para sa mga paggamit tulad ng, tennis, baseball at
soccer, tot-lot, at/o pantubig na pasilidad (swimming pool).
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* Wala nang kaugnayan ang amenidad na ito dahil hindi na iniisip ng Patakaran sa EEHDP na
ito ang pagpapaunlad sa mga lugar na may oportunidad (Pleasant Hills Golf Course, Kolehiyo
ng Evergreen Valley, Arcadia, Berg, IDS, at Yerba Buena OPCO) sa parehong paraang
ipinanukala sa EEHVS
** Naipatayo na ang amenidad na ito.
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APENDISE I
TALAHANAYAN NG MGA PAGLALAAN NG UMIIRAL NANG YUNIT NG PABAHAY NG NUMERO NG
PARSELA NG TAGATASA NANG WALANG MGA PAGIGING KARAPAT-DAPAT
Naglalaman ang Apendise H ng impormasyon patungkol sa lahat ng paglalaan ng yunit ng
pabahay para sa Distrito ng Pagtatasa sa Benepisyo Blg. 91-209SJ.

Mga Numero ng Parsela
ng Tagatasa
654-20-008
670-29-020
670-29-017
491-31-103
491-35-017
488-01-043
491-14-014
491-37-106
612-36-022
647-24-042
652-02-002
652-03-020
652-09-007
652-09-012
652-29-014
652-33-058
654-09-042
654-10-001
654-34-055
654-68-032
660-02-008
660-23-015
670-13-009
670-13-010
670-32-043
673-14-028
676-06-015
676-16-020
676-24-001
676-36-005
676-37-012
676-42-097
678-20-039
678-21-006
647-10-007
649-16-101

Mga Umiiral nang
Paglalaan ng Yunit (Hindi
Kwalipikado)
18
150
67
17
18
14
8
6
2
3
4
13
3
6
6
8
10
2
4
2
4
8
2
2
2
5
4
7
5
11
7
6
4
3
5
10

Numero ng Parsela
sa Mapa ng
Pagtatasa sa
Benepisyo (Distrito
Blg. 91-209SJ)
53
67
68
88
83
100
102
103
107
109
111
112
114
115
117
118
120
121
124
125
127
133
135
136
143
145
146
147
148
149
150
152
154
155
168
169
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