
 
HERRIAREN ERDI ALDEKOEN ETA BEHEKOEN BILERA  

(Coliseoa; 2011-11-22). 
 
 
 

1. Kexak daude Jardiñeta aldean txakur kakak daudelako jendea ibiltzen den lekuetan.  
2. Institutu azpiko garajeei buruz galdetu dute. 
3. Igogailuak ipintzeko etxabe edo beheetan dauden lokalak desjabetzeko Ordenantzari 

buruzko galderak egin dituzte. 
4. Asteburuetan Institutua zabalik edukitzea eskatu dute aparkatzeko.  
5. -Aldatze 3: pegora pareko horman zirrikituak daude GTE etxeak egindako obraren 

ondorioz.  
6. Aldatze kaleko 3.aren gaineko baserriaren egoerari buruz galdetu dute. 
7. Kexak daude Institututik Aldatzera bitarteko aldapa horretan autoak azkarregi doazelako. 
8. Ura dago Aldatze kaleko 3. hormaren azpian. 
9. Arane-Txomo: parkeak baldosak oso kaltetuak ditu eta garajeetan itoginak daude. 
10. BBVAren parean lurperatuta dauden edukiontzien egoera. 
11. Errebal kaleko 9. etxerako garajerako sarrera: autoak haren parean utzi eta jendea 

errekaduak egitera joaten da. 
12. Muzategiko parkean hustubideak trabatuta daude eta garajeetara ura sartzen da.  
13. San Juan jaietan Errebaleko parking-aren garbiketa gehiago zaindu behar da.  
14. Muzategi kaleko 1-3-5-7aren ostean, Jardiñeta kalera ematen duen aldean, ur filtrazioak 

daude.  
15. Indianokua gaztelekuan pintadak egin dituzte. Garbitu eta berriro pintatu egin dituzte.  
16. Muzategin baldosa batzuk solte daude. 
17. Blas Etxeberria kalean, ikatza edukitzen den lekuan, segurtasun kontrol motaren bat 

dagoen galdetu dute.  
18. Coliseo ondoan dagoen Iberdrolaren transformadorea handik erretiratzea.  
19. Merkatu plazaren proiektuaren egoera zein den galdetu dute. 
20. Obrak egiterakoan gauzak ez direla asko programatzen eta, kexak (Errebalako 

parkinga...). 
21. Matsariarako proiektuen inguruko kontsulta. 
22. Akatsak argietan. 
23. Abiadura mugatzeko seinaleak ipintzea. 
24. Orbeako tuneletik saihesbideraino ez dago trafiko seinale adierazlerik.  
25. Tren geltokitik Matxaria eta Jardiñetara joateko zubiaren egoerari buruzko kexak.  
26. Ibargaindik Matxariarako jaitsieran garbitasun eta argi gehiago edukitzeko eskaera.  
27. Akatsak garbiketak egiterakoan. 
28. Coliseoko zine-areto txikiak konpontzeko eskabidea. 
29. Pagei kaleko 5. eta 3. eraikinen parean geratzen den espaloian irrist egiten duten arketa 

asko daude.   
30. El  Casco-aren egoerari buruz galdetu dute. 
31. Ibargain kalera ematen duen Carralen etxeko horman sastraka dago. 
32. Kexak, saihesbidetik irten eta Jardiñeta kaletik behera joaterakoan auto batzuk azkarregi 

joaten direlako.  
33. Jardiñeta kalean paperontzietako zaborra ez da behar  adina erretiratzen.   
34. Jardiñeta kaleko 1 eta 3ko patio burdin hesitua edo rejaduna ez da garbitzen.    
35. Bittor Sarasketa kaletik Arragueta zeharkalera bitartean dagoen pasabidean oso argi 

gutxi dago sarreran.   
36. Baranda bat ipini. 
37. Merkatu plaza bota egin zela eta, kritikak.  



38. Arragueta kaleko ONCE bulegoan, alarma jotzen egon da maiatzetik abuztura arte.  
39. Kexak, Muzategitik Jardiñetara joateko eskailera mekanikoak bakarrik daudelako. 
40. Eskolak, eskola-ordutegitatik kanpo zabaltzeko, Zarauzko eskola baten nola egiten duten 

azaldu dute.  
41. Estaziño kalearen eta Errebaleko parking-aren artean egingo den kale berriaren inguruko 

kontsulta. 
42. Jardiñetan aparkalekuak falta dira. 
43. Saihesbidetik Jardiñetaraino dagoen lurreko seinalizazio  horia ezabatzea.   
44. Pegora eta Zerbitzu sailen artean dagoen komunikazioaz eta erlazioaz galdetu dute. 
45. Meskitaren obren egoerari buruzko kontsulta egin dute.  
46. Umeendako zine-sarreraren prezioa larregikoa dela eta, kexa.   
47. Saihesbide sarrerako trafiko seinalea: izkutuan uzten du kamioi handiendako dagoen 

tonaje-mugaren seinalea. 
48. Blas Etxeberria kalean argi gutxi eta garbiketa eskasa.   
49. Hiritarrek Errebaleko Merkataritza Zentroaren proiektuari buruz galdetu dute. 
50. Errebaleko parking-aren sarrerei buruzko  seinalazioa hobetzea. 
51. Auzoetako bileren aktak non ikus daitezkeen galdetu dute. 
52. Auzoetako bilerak sarriago egitea eta erregulartasunez egitea eskatu dute.  
53. Estaziño kalean auto-ilarak egiten dira beste auto batzuk bigarren ilaran aparkatzen 

dutelako. 
54. Graffiti leihaketa egiteko proposamena. 
55. Eibarren, herri osoan egoten dira autoak bigarren ilaran aparkatuta.  Espaloiak zabaldu. 
56. Eguazteneko kale-azoka Errebaleko parking-ean egitea. 
57. Auzoetako bileren jarraipena egitea. 
58. Asteburuetan Julian Etxeberria kalea oinezkoendako izateko eskaera. 
59. El Casco eraikinak izan dezakeen erabilerari buruzko kontsulta. 
60. Olio-edukiontzi bat txukuntzea eskatu dute, pintura orbanak dituelako. 
61. Txomoko garaje gainean dagoen parkean iragazgaiztea. 
62. Errebaleko parkingaren inguruetan dauden sariak kentzea.  
63. Lorategi bat jartzea eskailera mekanikoen eta Errebaleko parkingaren artean. 
64. Oteizaren estatua Errebaleko Parkingean jartzea.  
 

 
 
 


