HAPOHIRIGINTZA INKLUSIBOARI BURUZKO GALDETEGIA
Lagun iezaguzu Amorebieta-Etxanoko Hiri Antolamenduko Plan Orokorra hobetzen!
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(Jasotako datuak Amorebieta-Etxanoko HAPO idazteko prozesuan erabilikok dira azterketa estatistikorako soilik. Izaera
Pertsonaleko Datuen Babeserako 15/99 Lege Organikoa aintzat hartuz, izaera pertsonala duten datuak EKOS SL edo
Udaleko inolako fitxategitan sartuko EZ direla komunikatzen da).

AURKEZPENA
Udalerriaren etorkizuneko hirigintza-antolamendua definitzea lan teknikoa da. Bertan, aspektu ezberdinak
hartu behar dira kontuan, lege ezberdinetatik hasi eta sektoreka ezartzen diren zehaztapenetara arte.
Hala ere, herria diseinatu eta zehazteko bestelako faktoreak ere kontuan hartu beharko dira, hala nola,
desgaitasunak dituzten pertsonak (mugikortasun urria, itsutasuna, etab.), menpekotasuna duten pertsonak,
adin nagusikoak, umeak, etab., guzti hau generoari buruzko gogoeta batetik eginez. Honi deritzogu
“Hirigintza Inklusiboa”. Herria aztertu eta proiektatzeko moduak zabaltzen dituen begirada berri bat da hain
zuzen ere, orain arte, emakumeek hiri eremuan duten segurtasun/segurtasun ezaren pertzepzioan eta
ikusgarritasunean soilik oinarritzen zena (puntu beltz edo beldurren mapak garatzea, mapa sinbolikoak,
etab.).
Alderdi “inklusibo” hauek barneratzeko parte-hartze jarduera ezberdinak garatzen dira, Galdetegi hau
betetzea kasu. Honen bidez, Udalak eta idazle taldeak udalerrian kontuan hartu beharreko arazo, beharrizan
eta balizko irtenbideen inguruko radiografia jasoko duelarik.
Amorebieta-Etxanoko Udaletik herritarrak animatu nahi ditugu Hirigintza Inklusiboari buruzko Galdetegi hau
betetzera, eta bide batez, proiektu honi eskainitako denbora eskertzen dizuegu.

Galdetegia bete ondoren, Udaletxeko Bulego Teknikora bideratu

Epea: martxoaren 16a!
Eskerrik asko zure parte-hartzeagatik!

SEGURTASUNA
Seguruak ez diren eremurik al dago udalerrian? Tunelak, kale-estuak, leku bakartiak… Esan zeintzuk diren:
Gatazka-guneak eta zeintzuk dira: ________________________
Ezkutalekuak, non?: ________________________
Segurtasun ezagatik debekatutako ibilbideak: ________________________
Irteera gabeko lekuak (kale-estuak, zuloak, etab.): ________________________
Seguruak, edo atseginak, ez diren eremuak: ________________________

Ba al dago udalerrian ondorengo ezaugarriak dituen lekuren bat?
Ikus eremu txikiko tokiak: ________________________
Entzuteko zailtasunak aurkezten dituzten tokiak (trafikoaren zaratagatik, industria, negozioak...): _______________________
Beldurra eragiten duten pertsonak dauden tokiak: ________________________
Toki zikinak: ________________________

Larrialdi egoera batean laguntza beharko bazenu, adierazi ondorengo arazoak aurkezten dituzten tokiak:
Ikusia izateko mugak dituzten tokiak: ________________________
Entzunak izateko zailtasunak dituzten tokiak: ________________________
Laguntza eskatzea ezinezkoa duten tokiak: ________________________
Mugikorreko estaldurarik ez duten tokiak: ________________________

Esan zein lekutan ez dagoen:
Argitasun nahikorik: ________________________
Jarduera edo erabilera nahasketarik (behe-solairu hutsak, jardinen itxidura gogorrak...): ________________________
Oinezkoen pasabideak (esan arazoa zein den, urritasuna, egoera txarra, seinaleztapen ezegokia, edo bestelako arazoren bat):
________________________

Esan landarediak hauetako arazoren bat eragiten duen, eta non:
Eremuen argitasun naturala gutxitzen du: ________________________
Eremu libreen ikusgaitasuna gutxitzen du (ezkutatzeko balizko eremuak sortuz) : ________________________

Ba al dago herrian eremu arriskutsurik? Esan zeintzuk diren:
Irristakortasuna, malda, lurzoruaren egoera txarra edo bestelakoak: ________________________
Espaloi gabeko eremuak edo ibilgailuengatik oinezkoentzat seguruak ez diren eremuak: ________________________
Trafiko arriskutsua edota bestelako azpiegiturak dituzten eremuak (motor pistak, quad-ak, kamioien deskarga, eskabadora
edo traktoreak bezalako makinaria pisutsua dabilen eremuak, etab.): ________________________
Seguruak ez diren naturguneak (erreka bazterrak, harkaiztiak, eremu abandonatuak, etab.): ________________________

MUGIKORTASUNA
Mugitzeko erabiltzen duzun moduen arabera, esan segurtasun eza duen eta ze leku edo tarteetan:
Oinez: ________________________
Bizikletaz: ________________________
Motordun ibilgailuz: ________________________

Esan mugitzeko zailtasunik dagoen, eta non:
Oinez: ________________________
Bizikletaz: ________________________
Motordun ibilgailuz: ________________________

Oinezko edo bizikletentzako beste ibilbiderik proposatuko zenuke?
Oinezkoentzat: ________________________
Bizikletentzat: ________________________

Auzoetako mugikortasunari buruz, lotura mota alternatiborik planteatuko zenuke?
_ Ez

_ Bai (esan non eta nola: ________________________)

Natur ingurunean burututako mugikortasunari edo aisialdi eta osasunarekin lotutako ibilbideei (paseoak, kirol
zirkuituak…) dagokienez, lotura berriak proposatuko zenituzke?
_ Ez

_ Bai (esan non eta nola: ________________________)

Esan aparkatzeko zailtasunak dauden eta non:
Bizikletentzako: ________________________
Motordun ibilgailuentzat (erantzun soilik erosotasunak behar dituzten pertsonen kasuan – mugikortasun urritasuna duten
pertsonak edo bestelako zailtasunak - izan etxebizitzetan edo oinarrizko ekipamenduetan, osasun etxean adibidez):
________________________

Adierazi garraio publikoan gabeziak dauden:
_ Ez

_ Bai (zein garraio mota behar da: ________________________)

EKIPAMENDU ETA ZERBITZUAK
Udalerriko (osasun, hezkuntza, kultura, administrazio, kirol, gizarte, etab.) ekipamendu eta zerbitzuen maila egokia eta
nahikoa den adierazi ezazu:
_ Egokia

_ Ezegokia (adierazi behar edo egokitu behar den ekipamendua: ________________________)

Ekipamenduak, irisgarriak dira?
_ Bai

_ Ez (esan zeintzuk ez diren irisgarriak eta zein den arazoa: ________________________)

Eta ekipamenduen ingurua, irisgarria da?
_ Bai

_ Ez (zeintzuk ez dira irisgarriak eta zein da arazoa: ________________________)

Ekipamenduek, ibili edo mugitzeko zailtasunak dituzten pertsonek gertu aparkatzea baimentzen dute?
_ Bai

_ Ez (zeinek dauka zailtasuna eta zein da arazoa: ________________________)

Ekipamenduek, ingurune atsegina dute? (eremu libreak etab. dituzten inguruan)
_ Bai

_ Ez (esan zeinek duen inguru desatsegina eta zein den arazoa: ________________________)

Esan zerbitzu publikorik (komunik) dagoen, edo nahikoak diren:
_ Bai

_ Ez (esan non jarriko zenituzkeen: ________________________)

Esan eremu libre eta kaleetan haurtxoen zaintzarako eremurik dagoen, edo nahikoak diren:
_ Bai

_ Ez (esan non jarriko zenituzkeen: ________________________)

Esan eremu libreetan pergola edo eremu estalirik dagoen, edo nahikoak diren:
_ Bai

_ Ez (esan non jarriko zenituzkeen: ________________________)

Esan eremu libre eta kaleetan iturririk dagoen, edo nahikoak diren:
_ Bai

_ Ez (esan non jarriko zenituzkeen: ________________________)

Esan eremu libre eta kaleetan jesarlekurik dagoen, edo nahikoak diren:
_ Bai

_ Ez (esan non jarriko zenituzkeen: ________________________)

Jesarlekuak, erosoak dira?:
_ Bai

_ Ez (esan zein jesarleku eta zergatik diren deserosoak: ________________________)

EREMU LIBREAK
Dauden eremu libreak (plazak, parkeak, pasealekuak…), nahikoak dira?
_ Bai

_ Ez (esan non kokatuko zenukeen eremu berriren bat: ________________________)

Dauden eremu libreek (plaza, parke, pasealekuek…), tamaina egokia dute?
_ Bai

_ Ez (zein handituko zenuke?: ________________________)

Egungo eremu libreak (plazak, parkeak, pasealekuak...), funtzio eta erabilerarik daukate (jolastokiak, kirola, egonaldia)?
Praktikoak dira?
_ Bai

_ Ez (adierazi zein erabilera sustatuko zenukeen espazio horietan: ________________________)

Egungo eremu libreak (plazak, parkeak, pasealekuak...), elkarretaratze puntuak dira edo erabilerarik gabeko eremuak?
_ Bai, erabilgarriak

_ Ez, erabilerarik gabekoak (esan zeintzuk diren eta nola hobetu daitezkeen: ______________________)

Egungo eremu libreak (plazak, parkeak, pasealekuak...), irisgarriak dira?
_ Bai

_ Ez (adierazi zeintzuk ez diren irisgarriak eta nola hobe daitezkeen: ________________________)

Egungo eremu libreak (plazak, parkeak, pasealekuak...), mantenu egokia dute?
_ Bai
_ Ez (adierazi zeinek
________________________)
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IRISGARRITASUNA
Ba al dago herrian gehiegizko malda edo irristakorra den maldarik?
_ Ez

_ Bai (esan non dagoen eta zein den arazoa: ________________________)

Ba al dago herrian arrapala ez duen eskilararik?
_ Ez

_ Bai (esan non dagoen: ________________________)

Ba al dago herrian egoera txarrean dagoen eskilararik?
_ Ez

_ Bai (esan non dagoen eta zein den arazoa: ________________________)
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Ba al dago herrian espaloi estuegirik?
_ Ez

_ Bai (esan non dagoen: ________________________)

Ba al dago herrian oinezkoen pasabideetan ertzak beheratu gabe dituen espaloirik?
_ Ez

_ Bai (esan non dagoen: ________________________)

Ba al dago herrian kotxe aparkatuen ondorioz pasatzeko zailtasunak dituen tokirik?
_ Ez

_ Bai (esan non dagoen: ________________________)

Ba al dago herrian pasabidea zailtzen duen elementurik (buzoiak, paperontziak, zabor kontenedoreak…)?
_ Ez

_ Bai (esan non dagoen eta zein den arazoa: ________________________)

Lekuren batean ur putzuak sortzen al dira?
_ Ez

_ Bai (esan non dagoen eta zein den arazoa: ________________________)

HERRI SINBOLIKOA
Herri sinbolikoa (kale eta eraikinen izenak, oraindik ere gehienetan maskulinoak) ez da HAPO-ri beren-beregi dagokion
gai bat. Hala ere, genero edo ikuspegi historikoagatik kale edo eraikin publikoren baten izenarekin ados ez bazaude
adieraz ezazu:
Adoz ez zauden kale, parke, pasealeku, etorbide, eraikin eta abarren izena: ________________________
Proposatuko zenukeen izena: ________________________

GALDETEGIAN AZALDU EZ DIREN BESTELAKO GAIAK
Herrigunean dauden azpiegituren eta auzoen arteko erlazioari dagokionez (trenbidea, AP-8a, N-634a, etab.), zein
azpiegitura dira egunerokotasunean gehien eragiten dutenak? Adierazi eraginaren arrazoiak (iragazkortasun falta,
arriskua, etab.) eta zein lekutan ematen den.
Eragina duen 1. azpiegitura: _______________________
Eragina duen 2. azpiegitura: _______________________
Eragina duen 3. azpiegitura: _______________________

Lekua eta arrazoia: _______________________
Lekua eta arrazoia: _______________________
Lekua eta arrazoia: _______________________

Aipatu diren gaiak kontuan hartuz, zer aldatuko zenuke zure auzoan?
Bizi zaren auzo edo eremuaren izena:
Egingo zenukeen aldaketa:

Indarrean dauden AS-ak ezagutzen dituzu? Proposatzen duen antolamendu ereduan aldaketarik egingo al zenuke
hirigintza inklusiboa aintzat hartuz?
Indarrean dauden AS-en balorazioa:

Galdetegian jorratu gabeko eta zuretzat garrantzia duen gaien inguruan, HAPO berriak kontuan hartu beharko lukeen
bestelako ekarpen edo informaziorik daukazu?
“Urbanismo Inklusiboa” kontuan hartuta, ondorengo laukitxoa erabili dezakezu egun dauden edota etorkizunean sortu
daitezkeen arazoak, egoera desiragarria eta berau lortzeko sustatu daitezkeen balizko jarduerak definitzeko.

