HIRIGINTZA INKLUSIBOARI BURUZKO GALDETEGIA
GALDETEGIA BETEKO DUEN PERTSONARI BURUZKOA
Izena

NAN

(aukerakoa)

(aukerakoa)

Egoera

Udalerrian bizi bai
ez

Desgaitasuen bat bai
(mugikortasun urria,
itsutasuna...) ez

20 urte edo
gutxiago

Adina

21 eta 45 urte
artean

Sexua

G

Umerik bai
ardurapean
ez

Menpekotasuna duen bai
norbaiten ardura duzu
edo menpekotasuna duzu ez

46 eta 65 urte
artean

Lan-egoera

E

66 urte baina gehiago

Firma

(Jasotako datuak Ugao-Miraballesko HAPO idazteko prozesuan azterketa estatistikorako soilik erabilikok dira. Datu Pertsonalen Babeserako eta
eskubide digitalak bermatzeko 3/2018 Lege Organikoa aintzat hartuz, izaera pertsonala duten datuak EZ direla EECO SL edo Ugao-Miraballesko
Udaleko inolako fitxategitan sartuko).

SEGURTASUNA
Seguruak ez diren eremurik al dago udalerrian? Esan zein den segurtasun eza sortzen duen arrazoia eta kokapena:
Beldurra sortzen duelako:
_ Bai
Oztopoak dituelako:
_ Bai
Beldurra eragiten duten pertsonengatik: _ Bai
Gatazka-gunea delako:
_ Bai
Mantenu desegokiagatik:
_ Bai
Zikin dagoelako:
_ Bai
Ikusia izateko zailtasuna dagoelako:
_ Bai
Entzuna izateko zailtasuna dagoelako: _ Bai
Laguntza eskatzeko zailtasunagatik:
_ Bai
Irteera gabeko lekua delako:
_ Bai
Ezkutatzeko lekuak dituelako:
_ Bai
Mugikorreko estaldurarik ez dagoelako: _ Bai
Argitasun nahikorik ez dagoelako:
_ Bai
Bakartutako lekua delako:
_ Bai
Jarduera/erabilera nahasketa faltagatik: _ Bai
Altzari desegokiak daudelako:
_ Bai
Altzari falta dagoelako:
_ Bai
Zokoak direlako:
_ Bai
Seguruak ez diren oinezko pasabideak: _ Bai
Seguruak ez diren naturguneak:
_ Bai

_ Ez
_ Ez
_ Ez
_ Ez
_ Ez
_ Ez
_ Ez
_ Ez
_ Ez
_ Ez
_ Ez
_ Ez
_ Ez
_ Ez
_ Ez
_ Ez
_ Ez
_ Ez
_ Ez
_ Ez

Non?: _________________________________________
Non?: _________________________________________
Non?: _________________________________________
Non?: _________________________________________
Non?: _________________________________________
Non?: _________________________________________
Non?: _________________________________________
Non?: _________________________________________
Non?: _________________________________________
Non?: _________________________________________
Non?: _________________________________________
Non?: _________________________________________
Non?: _________________________________________
Non?: _________________________________________
Non?: _________________________________________
Non?: _________________________________________
Non?: _________________________________________
Non?: _________________________________________
Non?: _________________________________________
Non?: _________________________________________

(erreka bazterrak, harkaiztiak, eremu abandonatuak, etab.)

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

EKIPAMENDU ETA EREMU LIBREAK
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 edota ekipamenduen inguruak, irisgarriak dira?
_ Bai

_ Ez (esan zeintzuk ez diren irisgarriak eta zein den 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 gainerako elementurik dagoen eta nahikoak eta erabilgarriak diren:
Komun publikoak:
Haurtxoen zaintzarako eremuak:
Pergola edota eremu estaliak:
Iturriak eremu libre eta kaleetan:
Jesarlekuak eremu libre eta kaleetan:

_ Bai
_ Bai
_ Bai
_ Bai
_ Bai

_ Ez (esan non jarriko zenituzkeen: ________________________)
_ Ez (esan non jarriko zenituzkeen: ________________________)
_ Ez (esan non jarriko zenituzkeen: ________________________)
_ Ez (esan non jarriko zenituzkeen: ________________________)
_ Ez (esan non jarriko zenituzkeen: ________________________)

Jesarlekuak, erosoak dira?:
_ Bai

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

HIRIGINTZA INKLUSIBOARI BURUZKO GALDETEGIA
Dauden eremu libreak (plazak, parkeak, pasealekuak...):
Nahikoak dira?
Tamaina egokia dute?
Praktikoak dira?:
Irisgarriak dira?:
Mantenu egokia dute?:

_ Bai
_ Bai
_ Bai
_ Bai
_ Bai

_ Ez (esan non kokatuko zenukeen: _______________________________________)
_ Ez (zein handituko zenuke?: ____________________________________________)
_ Ez (esan zergatia: ____________________________________________________)
_ Ez (adierazi zeintzuk ez diren irisgarriak: __________________________________)
_ Ez (adierazi zeintzuk behar duten mantenu egokiagoa: ______________________)

MUGIKORTASUNA
Mugitzeko erabiltzen duzun moduen arabera, esan segurtasun eza edo zailtasunik duen eta ze leku edo tarteetan:
Oinez: ____________________

Bizikletaz: ____________________

Motordun ibilgailuz: ____________________

Oinezko edo bizikletentzako beste ibilbiderik proposatuko zenuke?
Oinez: ________________________

Bizikletaz: ________________________

Azpiegitura handiei dagokienez (N-625, AP-68, trenbidea, kamioien joan-etorria..., zein lekutan sortzen dute arazo
gehien? Adierazi iragazkortasun falta duten, arriskurik aurkezten duten, etab.

_________________________________________________________________________________________
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 mugikortasun urritasuna duten pertsonak edo bestelako zailtasunak dituzten
pertsonen kasuan): ________________________

Adierazi garraio publikoan gabeziak dauden:
_ Ez

_ Bai (zein garraio mota behar da: ________________________)

IRISGARRITASUNA
Jasotzen al dira herrian ondorengo kasuak:
Gehiegizko malda edo irristakorra den malda:
Arrapala ez duen eskilara:
Egoera txarrean dauden espaloi edo eskilara:
Espaloi estuegia:
Oinezkoen pasabideetan beheratu gabe dagoen espaloia:
Aparkatutako kotxeen ondorioz pasatzeko zailtasuna:
Pasabidea oztopatzen duten elementu (kontenedoreak...):
Ur putzuak sortzen diren lekuak:
Espaloi gabeko eremuak:

_ Ez
_ Ez
_ Ez
_ Ez
_ Ez
_ Ez
_ Ez
_ Ez
_ Ez

_ Bai Non?: __________________________________
_ Bai Non?: __________________________________
_ Bai Non?: __________________________________
_ Bai Non?: __________________________________
_ Bai Non?: __________________________________
_ Bai Non?: __________________________________
_ Bai Non?: __________________________________
_ Bai Non?: __________________________________
_ Bai Non?: __________________________________

HERRI SINBILIKOA
Herri sinbolikoa (kale eta eraikinen izenak, oraindik ere gehienetan maskulinoak) ez da HAPO-ri beren-beregi dagokion
gai bat. Hala ere, generoa edo ikuspegi historikoagatik kale, eskultura edo eraikin publikoren baten izenarekin ados ez
bazaude edota parekidetasunik ez dagoela uste baduzu adierazi ezazu:
Ados ez zauden kale, parke, pasealeku, etorbide, eraikin eta abarren izena: ________________________
Proposatuko zenituzkeen izenak: ________________________

GALDETEGIAN AZALDU EZ DIREN BESTELAKO GAIAK
Galdetegian jorratu gabeko eta zuretzat garrantzia duten gaien inguruan, HAPO berriak kontuan hartu beharko lukeen
bestelako ekarpen edo informaziorik daukazu?

