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LURRALDE ANTOLAMENDUKO 29. bilerako AKTA
O.A, A.I., A.G., K.F.
Gai ordena:
1- Agenda 21 Ekintza Planaren errepasoa
Bilera honetan Agenda 21-ren baitan “Itsasondo Ekinez Egina” ekintza planaren
egoera aztertu dugu. Egindako errepasoa hau izan da:

LURZORUA BERRANTOLATZEA






Etxebizitzen inguruko plangintza egin: hutsik dauden etxebizitzen
alokairua bultzatzeko. Ez da burutu.
Herriguneko enpresak atera, eta bertan Eskola berria jarri. Ez da burutu.
Hiri antolamenduan jasota dauden eremu berri desberdinen sustapena
egin. Pausoak eman dira.
Beko kaleko errepidean zehar espaloiak egin eta aparkamendu plazak
antolatu. Pausoak eman dira.
Renfeko geltokira dijoan errepidean espaloiak egin eta aparlkamendu
plazak antolatu. Pausoak eman dira (Beheko Kaleko planean
sartuko da)

HIRI ETA NATUR INGURUNEAK ANTOLATU ETA ARAUTZEA




Martxan diren berreskurapen proiektuen jarraipena egin eta berriak
egiten jarraitu. Burutu da.
Murumendiko natur parkea sustatu terreno berriak erosiz edo terrenoen
zaintzarako partikularrekin hitzarmenak burutuz. Burutu da.
Urkian atsedenleku egokia antolatu, Urkiako aterpeari erabilera gehiago
emanez. Pausoak eman dira (orain hasi gara).

PAISAIA, NATURA ETA KULTURA IKUSPUNTUTIK INTERESEKO EREMUAK
IDENTIFIKATU ETA BABESTEA






Herrian zehar ibilbideak egin baserriak, harrobi zuloak, herri mugak etab
ezagutuz Pausoak eman dira.
Meatzeen aztarnak txukundu, mantendu eta ezagutarazi. Ez da burutu
eta ez da egingo (arriskutsua baita).
Herri bideen mapa egin eta herri bide hauek garbi mantendu. Burutu da
(bide publikoak).
Ondarea natural eta kulturalaren inguruko difusioa egin: mendi irteerak
eginez, erakusketak eginez, aldizkarian informazioa ateraz, generazioen
arteko solasaldiak. Burutu da.
San Juango ermita eta Santiago bidearen lotura indartu eta hobetu. Ez
da burutu.

HERRIA OINARRIZKO ZERBITZUEZ HORNITZEA




Herriko dendak ematen duen zerbitzua osatu, espazioa zabalduz. Ez da
burutu.
Zuntz optikoa edo adsl azkarra ekarri. Burutu da.
Gas natural sarea herrira ekarri Ordiziatik Legorreta bitarte. Ez da
burutu.

UDALETXEA BIRGAITZEA ERABILERA BERRIAK AHALBIDETUZ


Solairuko birgaitzea bukatu, horretarako, eremuen erabilera finkatuz.
Burutu da.

GARRAIO PUBLIKOA HOBETZEA


Garraio publikoaren beharren azterketa egin eta erabilera sustatu (RenfeGoierrialdea). Burutu da (diputazioak egin zuen).

MOTORRIK GABEKO GARRAIOBIDEAK SUSTATZEA




Bizikletak erosi eta erabiltzeko kanpaina bat burutu. Burutu da.
Trafikoaren azterketa egin. Burutu da.
Herri barruko bidegorria egin. Burutu da.

IRISGARRITASUNA BERMATZEA





Espaloaik konpondu, eginda dagoen azterketa jarraituz. Burutu da.
Igogailu edo eskailera mekanikoak jartzeko aukera aztertu (kostuak,
mantenimendua etab. Kontutan izanez). Pausoak eman ziren.
Gaizki aparkatutako autoek irisgarritasunean duten eragina herritarrei
jakinarazi eta joera horiekin amaitzeko neurriak hartu. Burutu da.
Frontoiko irisgarritasun arazoak konpondu. Ez da burutu. Aurten
heltzeko asmoa dugu.

GALERAK (KONTABILIZATU GABEKO URAK) MURRIZTEA


Atzemandako ur galeren konponketak egin. Burutu da.

UR AUTONOMIA LORTZEA


Ur autonomia lortzeko beharrezko baldintzak zein diren aztertu
(hornidura, segurtasuna, etab.) Ez da burutu, eta ez da aurreikusten
pausoak ematea.

ARGITERIA PUBLIKOAREN ERAGINKORTASUNA HOBETZEA


Argiteria

publiko

eraginkor

eta

iraunkortasuna

helburu

hartuta,




beharrezko auditoria egin. Burutu da.
Argiterian eraginkortasun neurriak garatu. Burutu da.
Argiaren kontsumoa murrizteko neurriak hartu. Burutu da.

