
CONSTRUCTION ALERT
Crossroads Pedestrian Trail Improvements

April 2020

Project description
The Bellevue Transportation Department plans 
to make the following improvements to the 
Crossroads pedestrian trail that runs from 
Northup Way to NE 15th Street:

• Upgrade the trail surface and widen a section 
where the walkway is narrow.

• Remove several trees located in the walkway 
area that pose a potential hazard and/or 
constrain path improvements.

• Repair or replace fencing
• Install landscaping and irrigation along trail.
• Install lighting to improve safety.
• Add trash cans.
• Extend trail at the south end through the 

Crossroads Apartments parking lot and 
connect to NE 15th Street.

What to expect
Construction is expected to begin in the spring 
and be completed in summer 2020.

• The trail will be closed for approximately two 
months during construction.

• Use alternate routes along 156th Avenue NE 
or 164th Avenue NE

• Work hours will be Monday through Friday, 7 
a.m. to 4 p.m.

Funding
The anticipated construction cost is 
approximately $750,000, primarily funded 
by the city’s Pedestrian Access Improvement 
Program, with support from the Neighborhood 
Partnerships Program.

Background
This pedestrian trail provides a convenient 
link between schools and residences to the 
north and Crossroads Mall and the Crossroads 
Community Center to the south. Currently, 
however, the trail is in poor condition, 
underused and a source of concern for 
neighbors due to vandalism and loitering.

The intent of the project is to develop a safer, 
more attractive and more useful route that’s 
appealing to residents and accommodates 
strollers and wheelchairs. It’s anticipated more 
people will use the upgraded trail, helping to 
reduce the concerns of nearby residents. A 
key development for the project came in 2017 
when city staff worked with the owner of the 
Crossroads Apartments to secure an easement 
needed to fully develop the trail from Northup 
Way to NE 15th Street.

Information
• BellevueWA.gov/transportation 

(Search: Northup Way to Crossroad Trail)
• City inspector: Perry Burkholder,  

425-457-1350, pburkholde@bellevuewa.gov
• Project manager: Chris Masek, 425-452-4619, 

cmasek@bellevuewa.gov

BellevueWA.gov/transportation


ALERTA POR CONSTRUCCIÓN 
Mejoras en el sendero peatonal del cruce

April 2020

Descripción del proyecto
El Departamento de Transporte de Bellevue 
(Bellevue Transportation Department) planea 
realizar las siguientes mejoras en el sendero 
peatonal del cruce, desde Northup Way hasta la 
calle NE 15th:

• Renovar la superficie del sendero y 
ensanchar una sección donde el paso es 
angosto.

• Retirar varios árboles que se encuentran 
ubicados en la zona de paso y que 
representan un riesgo potencial o que 
impiden las mejoras en el sendero.

• Reparar o reemplazar las cercas.
• Crear zonas de jardines y de riego a lo largo 

del sendero.
• Instalar alumbrado público para aumentar la 

seguridad.
• Agregar contenedores de basura.
• Extender el sendero en el extremo sur a 

través del estacionamiento de Crossroads 
Apartments y conectarlo con la calle NE 15th.

Expectativas
Se espera que la construcción comience en la 
primavera de 2020 y que finalice el verano del 
mismo año.

• Durante la construcción, el camino estará 
cerrado durante aproximadamente dos 
meses.

• Utilice rutas alternativas por 156th Avenue 
NE o 164th Avenue NE.

• El horario de trabajo será de lunes a viernes, 
de 7 a. m. a 4 p. m.

Financiamiento
Se prevé que el costo de construcción sea 
aproximadamente $750 000, financiado 
principalmente por el Programa de Mejoras 
para el Acceso Peatonal de la ciudad, con apoyo 
del Programa de Asociación de Vecindarios.

Antecedentes
Este sendero peatonal ofrece una práctica 
conexión entre las escuelas y residencias 
del norte, y Crossroads Mall y Crossroads 
Community Center del sur. En la actualidad, sin 
embargo, el sendero se encuentra en malas 
condiciones, se utiliza poco, y es motivo de 
preocupación debido al vandalismo y merodeo.

El propósito del proyecto es crear una ruta 
más segura, atractiva y funcional, que atraiga 
a los residentes y que sea apta para cochecitos 
de bebé y sillas de ruedas. Se prevé que más 
personas utilizarán el sendero reformado, lo 
que ayudará a reducir las preocupaciones de 
los vecinos cercanos. Un acontecimiento clave 
para el proyecto tuvo lugar en 2017, cuando 
los empleados de la ciudad trabajaron junto al 
dueño de Crossroads Apartments para asegurar 
una vía de paso necesaria para completar el 
sendero desde Northup Way hasta la calle 
NE 15th.

Información
• BellevueWA.gov/transportation 

(Search: Northup Way to Crossroad Trail)
• City inspector: Perry Burkholder,  

425-457-1350, pburkholde@bellevuewa.gov
• Project manager: Chris Masek, 425-452-4619, 

cmasek@bellevuewa.gov

BellevueWA.gov/transportation


 నిర్మాణ అలర్ట్
క్రాస్రోడ్స్పాదచారులకాలిబాటమెరుగుదలలు

April 2020

ప్రాజెక్ట్ వివరణ
నార్తప్ వే నుంచి NE 15వ వీధికి నుంచి రన్ అయ్యే 
క్రాస్ రోడ్స్ Pedestrian Trail దిగువ మెరుగుదలలు 
చేయాలని Bellevue ట్రాన్స్ పోర్టేషన్ డిపార్ట్ మెంట్ 
ప్లాన్ చేస్తోంది:
• కాలిబాట సర్ఫేస్ ని అప్ గ్రేడ్ చేయడం మరియు నడక 

మార్గం తక్కువగా ఉండే విభాగాన్ని విస్త్రృతం 
చేయడం.

• సంబావ్య ప్రమాదాన్ని మరియు/లేదా మార్గ 
మెరుగుదలకు అడ్డంకిగా నిలిచే నడక మార్గంలో ఉండే 
అనేక చెట్లను తొలగించడం.

• ఫెన్సింగ్ రిపేరు లేదా మార్చడం 
• కాలిబాట వెంబడి ల్యాండ్ స్కేపింగ్ మరియు ఇరిగేషన్ 

ఇన్ స్టాల్ చేయడం.  
• భద్రతను మెరుగుపరచడానికి లైటింగ్ ఇన్ స్టాల్ 

చేయడం. 
• ట్రాష్ క్యాన్ లు జోడించడం
• క్రాస్ రోడ్స్ అపార్ట్ మెంట్ పార్కింగ్ లాట్ మరియు 

NE 15వ వీధిని కనెక్ట్ చేయడం ద్వారా సౌండ్ ఎండ్ 
వద్ద కాలిబాట పొడిగించడం.

ఏమి ఆశించవచ్చు
స్ప్రింగ్ లో నిర్మాణం ప్రారంభం అవుతుంది మరియు 
సమ్మర్ 2020నాటికి పూర్తవుతుంది. 
• నిర్మాణ సమయంలో సుమారుగా రెండు నెలలపాటు  

కాలిబాట మూసివేయబడుతుంది. 
• 156వ అవెన్యూ NE లేదా 164వ అవెన్యూ NE వంటి 

ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను ఉపయోగించండి.
• సోమవారం నుంచి శుక్రవారం వరకు పని గంటలు ఉదయం 

7 గంటల నుంచి సాయంత్రం 4 గంటల వరకు.

ఫండింగ్
ఊహించబడుతున్న నిర్మాణ ఖర్చు సుమారుగా 
$750,000, నైబర్ హుడ్ పార్టనర్ షిప్ ప్రోగ్రామ్ 
నుంచి మద్దతుతో ప్రాథమికంగా సిటీస్ పెడస్ట్రల్ 
యాక్సెస్ ఇంప్రూవ్ మెంట్ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా నిధులు 
అందించబడ్డాయి.

బ్యాక్ గ్రౌండ్
ఈ పాదచారుల కాలిబాట స్కూల్స్ మరియు ఉత్తరవైపు 
ఉండే నివాసాలు మరియు క్రాస్ రోడ్స్ మాల్ మరియు 
క్రాస్ రోడ్స్ కమ్యూనిటీ సెంటర్ నుంచి సౌత్ కు 
సంప్రదాయ లింక్ ని అందిస్తుంది. ప్రస్తుతం, 
అయితే,  కాలిబాట చెడ్డ పరిస్థితిలో ఉండటం, 
తక్కువగా ఉపయోగించడం, విధ్వంసం కావడం మరియు 
అసహ్యకరంగా ఉండటం పొరుగువారికి ఆందోళన 
కలిగిస్తుంది.

నివాసితులకు ఆకర్షణీయంగా మరియు స్ట్రోలర్ లు 
మరియెు వీల్ చైయిర్ ఉపయోగించేవారికి అవకాశం 
కల్పించే మరింత ఆకర్షణీయమైన మరియు మరింత 
ఉపయోగకరమైన రూట్ ని అభివృద్ధి చేయడమే 
ప్రాజెక్ట్ ఉద్దేశ్యం. అప్ గ్రేడ్ చేయబడ్డ 
కాలిబా ని మరింత మంది ప్రజలు ఉపయోగిస్తారని 
ఊహించబడుతోంది, తద్వారా దగ్గరల్లో ఉండే పౌరుల 
ఇబ్బందులు తీర్చబడతాయి. నార్త్ అప్ వే నుంచి NE 
15వ వీధిని వరకు కాలిబాటని పూర్తిగా అభివృద్ధి చేయడానికి 
అవసరమైన సౌలభ్యాన్ని పొందడానికి నగర సిబ్బంది 
క్రాస్ రోడ్స్ అపార్ట్ మెంట్ యొక్క యజమానితో కలిసి 
పనిచేసినప్పుడు ఈ ప్రాజెక్ట్ యొక్క కీలక అభివృద్ధి 
చోటుచేసుకుంది.

సమాచారం 
• BellevueWA.gov/transportation 

(Search: Northup Way to Crossroad Trail)
• City inspector: Perry Burkholder,  

425-457-1350, pburkholde@bellevuewa.gov
• Project manager: Chris Masek, 425-452-4619, 

cmasek@bellevuewa.gov

BellevueWA.gov/transportation
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Information

425-452-6800
Meetings are wheelchair accessible. Captioning, American Sign Language (ASL), or language 
interpreters are available upon request. Please phone at least 48 hours in advance 425-452-2064, 
mjensen@bellevuewa.gov. If you are deaf or hard of hearing, dial 711 (TR). Assisted listening device is 

available upon request. For questions or concerns regarding reasonable accommodations, contact City of Bellevue 
ADA/Title VI administrator at 425-452-6168 (Voice).

Title VI Notice to the Public: It is the City of Bellevue’s policy to assure that no person shall on the grounds of race, color, national origin 
or sex, as provided by the Title VI of the Civil Rights Acts of 1964, be excluded from participating in, be denied the benefits of, or be 
otherwise discriminated against under any of its federally funded program and activities. Any person who believes his/her Title VI 

protection has been violated may file a complaint with the Title VI Coordinator. For Title VI complaint forms and 
advice, please contact the Title VI Coordinator at 425-452-4496.

TRN-20-5372

Crossroads Pedestrian Trail Improvements

Not to scale

NEW TRAIL 
ADDITION

IMPROVEMENTS 
TO EXISTING TRAIL

Mejoras en el sendero peatonal del cruce
క్రాస్రోడ్స్పాదచారులకాలిబాటమెరుగుదలలు


