
 

 

 

 

ERREBOTE 2. FASEA, 1. HERRI BATZARRA 

 

 DATA: 2016ko ekainaren 8a.  

 LEKUA: Errebote plaza. 

 PARTE HARTZAILEAK: 47 herritar. 

 HELBURUA:  

ERREBOTE-PLAZA-ARBOLADIA-FRONTOI 

ZAHARRA: AISIALDI GUNE ZABAL HORREN 

BERRANTOLAKETA PROZESUARI EKITEA. 

 

 

 

 

1. PROZESUAREN AURKEZPENA: 

- 1.HERRI BATZARRA (2016/06/08) 

- Prozesua bideratuko duen herritarrez osatutako batzordearen eraketa: 2016ko ekaina-uztaila. 

- Herriko sektoreekin bilerak (haurrak, gazteak, helduak…): 2016ko iraila-urria. 

- 2.HERRI BATZARRA: Guneaz herritarrek egindako erabilera-proposamenen aurkezpena. 

- Proposamenen bideragarritasunaren azterketa (batzordearen eta arkitekto-taldearen egitekoa), 

- 3.HERRI BATZARRA: Bideragarritasunaz azalpenak. 

- Proiektu proposamenen aurkezpena. 

- Proiektu definitiboaren aukeraketa. 

Udalak prozesuaz egindako fasekatze eta kronograma hori proposamen bat da. Prozesua dinamizatzeko eta 

gidatzeko sortuko den batzordeak –herritarrez osatua egongo denak; nahi orok parte hartu dezake, elkartekide edo 

norbanako- beharrezko aldaketak egingo ditu,  horrela ikusiz gero.  

Batzorde horretako kide izan zaitezen gonbidatzen zaitugu. Interesa baduzu, Udalarekin harremanetan jarri zaitez. 

 

2. TALDE TXIKIETAN EGINDAKO LANKETA 

Ondoren, talde txikitan bildu eta bi galderen inguruko hausnarketa burutu genuen. Hauek izan ziren galderak: 

- Zein dira herrian ditugun beharrak? (herri osoa aintzat hartuta) 

- Behar horietako zeini erantzun diezaieke antolatuko dugun gune honek? Hau da, identifikatutako behar 

horietako zein bideratu dezake Errebote-plaza-arboladia-frontoi zaharra guneak? 

Lanketaren ostean taldeetan jasotako erantzunak dituzu jarraian:  



 
IDENTIFIKATUTAKO HERRIKO BEHARRAK 

ERREBOTEN-PLAZAN-
ARBOLARIAN-FRONTOI 

ZAHARREAN EGIN 
BEHARREKOA 

ESTALPEA eraiki. 
- Jolasteko, eskola kirolak egiteko, kultur ekitaldietarako,… eguraldi txarrak ekintza 
horiek egitea ez oztopatzeko. 
- Estalpeak irekia edo itxia izan behar luke. 

 
X 

PARKE BERRIAK egin. 
- Txikienentzat edota 8-11 urte bitartekoentzat. 

X 

KULTUR ANTZOKIA sortu. 
- Errebote plazaren azpian egin ahalko litzateke. 
- Zine emanaldiak eta tailer ezberdinak egiteko gunea ere izango litzateke. 

X 

KOMUN PUBLIKOAK eraiki. X 
TRAFIKO ARAZOAK konpondu. 
- Kale Nagusian, Zurbano kalean eta Gain-argi bidean. Plaza ingurua seguru egin. 
- Autobusa nondik? 

X 

TABERNEN TERRAZAK antolatu. 
- Haurrei jolasteko gunea kendu zaie. Jolas-gune gehiago eskaini beharko litzaieke. 

X 

ERREBOTEKO PETRILA babestu. 
- Arbolarira erortzeko arriskua baitago. 
- Errebote arbolari eta frontoi zaharrarekin lotu: eskailera bidez, malda batekin… 

X 

PLAZAKO ZORUA konpondu. X 
MARKESANEKO JARDINAK herriarentzat ireki. 
- Errebote plazaren atzeko horma bota, Zerain aldeko bistak ikusteko moduan izateko. 

X 

FRONTOI ZAHARREAN IKUSLEENTZAKO GRADAK egin. X 
FRONTOI ZAHARREAN GORDELEKUA sortu. 
- Pilota emanaldietako materiala gordetzeko behar da. 

X 

UDAL LANGILEENTZAKO ETA HERRIKO MATERIALA GORDETZEKO 
ALMAZEN BERRIA egin. 

 

BELENPEKO ZORUA konpondu.  
TENIS PISTAz hausnartu eta zer egin erabaki.  
KALEKO ZABOR ONTZI gehiago jarri.  
FUTBOL ZELAIAN animaliak sartzea debekatu.  
FUTBITO ZELAIAN iturri bat jarri.  
ESKOLAKO ESTALPEA eraiki.  
MERENDERO bat egin herrian.  
BIDEGORRIA egin Zubiberrirantz.   
PISTINA ATZEA zaindu. 
- Udan mugimendu handia egoten baita bertan. 

 

HERRIKO ZERBITZUAK orekatu. 
- Zerbitzu gehienak herriaren goialdean egonik, beheko zatia biziberritzen ahalegindu. 

 
 


