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Bileran ezinezkoa izan zen bertaratutako guztien izenak jasotzea
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BILERAREN HASIERA
Aholkularitzako ordezkariak eskerrak eta ongietorria ematen dizkie Forora inguraturiko
partehartzaile guztiei. Proiektuaren egoeraren aurkezpen labur bat egiten du eta horren
ostean Foroaren helburua zein den adierazten du.

HELBURUA
-

Diagnostikoaren ondorioak eta helburuen proposamenak balioztatu

-

Helburuen artean lehentasunak jartzea

-

Ekintzen proposamena egitea

IRISMENA:
-

Arlo sozioekonomikoa

-

Planeamendua eta mugikortasuna

-

Jarduera ekonomikoen ingurumen eragina

-

Inguru Naturala

-

Ingurumen Bektoreak: Ura, Energia, Hondakinak, Atmosfera eta Akustika

METODOLOGIA:
5 talde sortzen dira parte-hartzaileen artean eta talde bakoitzari gai ezberdinak lantzeko
eskatzen zaio.
Banaketa honela gelditzen da:
1. eta 2. TALDEA:
•

Arlo sozioekonomikoa

•

Komunikazioa eta Parte-Hartzea

3. eta 4. TALDEA
•

Ingurumen naturala

•

Mugikortasuna

•

Komunikazioa eta parte-hartzea

5.TALDEA:
•

Ingurumen bektoreak
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•

Jarduera ekonomikoak

•

Arriskuen kudeaketa

•

Udal Ingurumen Kudeaketa

•

Komunikazioa eta Parte-Hartzea

EKARPENAK
1 TALDEA: ARLO SOZIOEKONOMIKOA
•

•

OSASUNA:
o

Medikuaren gelak ordenagailua jartzea

o

Herrira pediatra ekartzeko elkarrizketaldiak mantendu

o

Osasun zerbitzuak osatu eta hobetu.

o

Osasun zerbitzua zabaldu.

GIZARTE ZERBITZUAK
o

3 adinekoei “eguneko zentroa” jartzea

o

Balio anitzeko ekipamenduak sortu: Gazteentzat lokalak, antzerki lokalak, bilera
gelak, etab..

o

Ikastetxe eta Gizarte zerbitzuen arteko harremana zabaldu beharrei erantzuna
emateko

•

•

•

o

Haur eskola publikoa sortu.

o

Eguneko zentroa handitu

o

Drogomenpekotasuneko (Askagintza-Udala) prebentzio lanari jarraipena eman.

o

3.adinekoentzat ONG bat sortu.

MIGRAZIOA:
o

Etorkinei zuzendutako Internet/euskara ikastaroak antolatu

o

Etorkinen beharrak aztertu eta erantzuna eman.

o

Etorkinei euskara ikasteko aukerak eman, ikastaroak,...

AISIALDIA:
o

Gazteentzako lokala jartzea

o

Gazte taldeekin elkartu hauen beharrak ezagutu eta erantzuna eman (12-18 urte)

o

Herri sarreran dagoen parkea berritzea

o

Haurrei zuzenduriko parke gehiago jartzea

KIROLA:
o

Kirol ekipamenduak indartu* eta baldintza egokietan mantendu

o

Nesken kiroleko Plan bat gauzatu

o

Kirola-osasuna, 3.adinekoentzat programa bat aurrera eraman
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•

JARDUERA EKONOMIKOAK
o

Fosa septikoak era naturalean kudeatzeko dauden esperientziak baserritarrei
ezagutarazi

o

Industrigune egoki bat sustatu lehen sektorearen galerari aurre eginez.

o

Arrantza mantentzeko alternatibak aztertu. Bertako arrantzaleak harrapatzen duten
produktuari irtenbide bat eman.

o

Azterketa bat egin Orioko negozioen ordutegiak mugitzeko aukeren inguruan.

o

Arozenan komertziorako ekipamendu handirik ez egitea.

o

Bertako kontsumoa sustatzeko kanpainak egin

o

Turismo ekologikoa sustatzeko ekintzak burutu: ibilbideak markatu, piragua irteerak,
guneak berreskuratu.

o

Gazteentzako turismoa sustatu, kanpina txiki geratu da eta beste modu bateko
turismoa bultzatu.

•

ETXEBIZITZA:
o

Etxebizitza hutsak kontutan izanik, etxebizitza berriak eraiki, bertakoen beharrak ase
eta etxebizitza huts gehiago ez agertzearren

o

Gazteen etxebizitza /lanpostu beharrei Goiko Kalen irtenbidea emateko aukera
aztertu, kale honi bizitza ematearren.

o

Alokairuko etxebizitzen eskaintza bideratu.

o

Gazte eta Udalaren arteko bilerak burutu etxebizitza beharra kudeatzeko.

o

Etxe hutsen inguruko azterketa bat egin.
2 TALDEA: LURRALDE ANTOLAKUNTZA ETA PLANGINTZA

o

Arkitektura bioklimatikoa sustatu (inzentiboak, akordioak, Eusko Jaurlaritzarekin,
laguntzak, eta.)

o

Kirol ekipamenduak indartu*

o

Gune berdeetan egiten den gastua kontrolatu

o

Industria kokatzeko lurzoru gehiago bideratzeko aukerak aztertu eta erreserbatu.
MUGIKORTASUNA

o

Autobus zerbitzu gehiago jartzea eta batez ere autobusa herrira igotzea

o

Gazteentzat (edozeinentzat) asteburutan autobus konbinazioa jartzea

o

Orioko web gunea erabili

autoa konpartitzeko eskaintzak eta eskaerak bertan

jartzeko.
o

Herritarrak

kontzientziatu

gaizki

aparkatzeak

dituen

ondorioetaz

mugikortasunean oztopoak, umeen karroek dituzten arazoak, etab..)
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o

Udalak garraio publikoko enpresekin harremanak ezarri bonoak sortu ahal izateko.

o

Oinezko eta bizikletentzako diskriminazio positiboa emateko dauden aukerak aztertu.

o

Bariantearen eraikuntza bultzatu, ahal den azkarren egiteko. Aita Lertxundi kalea,
herri barneko kale bat bihurtu dadin.

o

Herriko sarrera naiz irteerak hobetu (Txanka bidea).

o

Bidegorri sarea egin eta txirringa aparkalekuak ipini. Lotura eta ibilbide praktikoak
planteatu.

o

Udarako kaia berrian aparkalekua ipini eta jendea pasatzeko ontziak jarri.

o

Aparkalekuak gehitu.

o

Dauden aparkalekuak hobetu eta erabilera bultzatu.
KOMUNIKAZIOA, SENTSIBILIZAZIOA ETA PARTE-HARTZEA

o

Zer Berri Aizarnazabalen kontzientziazio mezuak jarri hilabetero

o

Ingurumen hezkuntza (kanpainak) umeei eta helduei bideratu

o

Iradokizunak, kexak, ... bideratzeko zerbitzu bat sortu.

o

Urtero herri foro bat antolatu udal eta herritarren arteko komunikazioa hobetzeko,
bermatzeko.

o

Erabaki garrantzitsuak hartu aurretik, herria informatu eta bermatu ados dagoela.
Ados ez balego, kontutan izan eta errespetatu.

o

Udaletxeak egiten duena kaleratu herri aldizkarien bidez.

o

Udaletxe eta herritarren komunikazioa hobetzeko baliabide guztiak erabili.

o

Mahai teknikoei eta foroei jarraipena eman.

o

Motondoko eremuaren inguruan eztabaidatzeko mahai teknikoaren sorkuntza.

o

Udalak Hitza eta Karkarari diru laguntzak eman ditzala

o

Oriora.com foroa bultzatu

o

Euskal kultura sustatzeko ekintzak bultzatu

o

Udaletxeko informazioa eguneratua edukitzea.
3 TALDEA: INGURUMEN BEKTOREAK

o

Jasangarritasun txostena eskatu herriko enpresei

o

Eskola atzeko bidean argiak jarri

o

Pantaila akustikoak jarri arazoak dauden lekuetan

o

Aldundiari eskatu egindako kanpainak herri txikietara ere iristea

o

Dauden gune askeak txukundu, bertako landaredia barneratu.

o

2000. Urtetik hona, ur-kontsumoaren eboluzioaren arrazoiak aztertu.

o

Motorren zarataren kontrola indartu.

o

Hondakinen inguruan informazio kanpainak burutu (sektore ezberdinei zuzendua).
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o

Argi publikoaren, energia kontsumoa kontrolatu

o

Eraikin berrietan energia berriztagarrien aldeko apustua egin

o

Arrantzaleei itsasontziko hondakin bilketa erraztu.

o

Iraunkortasun irizpideak barneratzen dituzten abeltzain eta nekazarientzat merkatua
sortu.

o

Larrialdi planen jarraipena urtero egin.

o

Natura 2000 Sarea uztartu udalaren Ingurumen politikarekin

o

Herriguneko farola kopurua murriztu, kutsadura luminikoa minimizatu.

o

Kontsumoa neurri batetik gorako kontsumoak zigortu

o

Merkataritza jasangarria bultzatu

o

Ustiapen jasangarriak diruz lagundu
INGURUMEN NATURALA

o

Inguru natural guztien azterketa eta kudeaketa egokia planteatu.

o

Basoen inbentarioa egin (jabegoa, erabilpenak,...), berreskuratzeko aukerak
planteatu, eta bertako basoak babestu.

o

Basoen berreskurapen lana eskolekin landu.
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