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ORENDAINGO

1 orria

Herriko festak

2-3 orria

Eraikin berria

4 orria

Taxi zerbitzua
Udalbatzaren osaketa

Herriko festak

Aurtengo herriko festak pasa dira. Giro ederrean gainera! Festak ez lirateke posible ordea, aurrez batzuk horretarako lanean aritu ez balira. Eskerrik beroenak beraz, festak
antolatzen aritu diren festa batzordeko kide
guztiei. Festa batzordeko lagunez gain, guraso elkarte, Ostatua, Eltxo elkartea, herri
kirolen taldea, kostila erretzen aritu ziren
lagunak, zaldi lasterketa antolatu zutenak,
pelota partidua egitea posible egin zutenak… eskertu nahiko genituzke. Baita festetan izan ginen guztiok momentu oro agertu
genuen aldarte ona ere.

5 orria

Enirio-Aralarrera irteera

6-7 orria

8 orria

Urbanizazioa

Aurtengo ikastaroak

Proiektuak martxan

Ur kolektorea
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ORENDAINGO

Eraikin berria egiteko lehen
fasea bukatzear dago
KOSTUA: 760.912,33€
FORU ALDUNDIAK: 600.000€
UDALAK: 160.912,33€

Udaletxe atzean egiten ari diren eraikina
bukatutzear dago. Azken ukituak baino
ez dira geratzen. Orain eraikina barrutik
betetzea falta da. Baita bertan garatuko
diren proiektuak zehaztea ere. Obrak bigarren fase batetan sartu behar du.

berritua, 2012ko urtarrilerako martxan jarriko da. Baita azken solairuan liburutegi eta
KZguneak izan behar zutela ere. Beraz, aurreko udalbatzak buruan zituen proiektuei
jarraipena ematea erabaki genuen.

Ekainean udalean sartu orduko, EREIN deituriko diru laguntzak eskatzeko 20 egun
baino ez genituela esan zitzaigun. 20 egun
horietan, eraikin berri honetako solairu
bakoitzean egiteko genituen asmoak zehaztu beharra izan genuen.

1. eta 2. solairuen inguruan aurreko udalak
zeuzkan proiektuekiko bideragarritasunaren inguruko zalantzak sortu zitzaizkigun.
Horregatik, helduekin lan egin izan duten
hainbat herritarrekin bildu ginen. Baita Bidegoianen martxan daukaten eguneko eta
gaueko zentroa bisitatu ere. Zentroko langile eta Bidegoiango gizarte laguntzailearekin elkarrizketa izan genuen, Orendaingo
gizarte laguntzailea ere bertan zelarik. Bi
bilera hauetako hausnarketa, idazkariaren
laguntza, helduekin modu informalean
izandako elkarrizketek eta Orendaingo helduen inguruko unibertsitate ikerketa txostenean oinarrituz, ondoko erabakiak hartu
genituen:

Argi geneukan azpiko solairuan biltegia eta
haur eskola joan behar dutela. Haur eskola

Batetik, gaueko zentru tutelatu gabeak ez
zeukala inongo zentzurik. Esan nahi da,

Aurreko udalbatzak hainbat asmo zeuzkan
eraikin honi dagokionez. Azpiko solairuan,
alde batetik biltegia eta bestetik haur eskola egitekoa. 1. solairua herriko helduenentzako topagune izatekoa. 2. solairuan
gaueko zentru tutelatu gabea egitekoa.
Ganbaran berriz, liburutegi-kazeta gunea
osatzekoa.
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zaintzailerik gabeko zentro bat ez dela
bideragarria. Zergatik? Zaintzailerik behar ez bada, suposatzen delako, bertan
lotan geratuko diren helduak, ez dutela
inongo arazorik beren etxeetan lo egiteko. Unibertsitateko ikerketak argi uzten du,
herriko helduenek ez dutela beraien baserrietatik alde egin nahi, bertan egoteko gauza diren bitartean.
Herriko helduek beraiek
ere argi ikusten dute hori.
Horretaz gain, zail ikusten
da sexu ezberdineko bi
helduk pisu bera elkarbanatzea etab…
Hori dela eta, 2. solairuan,
gaueko zentrua izan beharrean, hiru gela egitea
erabaki da. Bertan, guri,
haurtzaindegiko umeek 5
urte izan arte herrian ikasten jarraitu ahal izateko Alegiko eskolako parte izango
litzakeen gela bat sortzea
gustatuko litzaiguke. Ideia
hau aurrera ateratzeko,
herriko gurasoek hala nahi
izatea ezinbestekoa da ordea. Horretarako, familiaz
familia gure eskolaren inguruko asmoen berri emanez arituko gara. Ondoren,
gurasoen artean erabakiko
dutelarik, eskolaren proiektua aurrera atera edo ez.
Hau hala ez balitz, herriko
hainbat taldeentzat biltzeko gune izan litezke gela
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hauek. Guraso elkartearentzat, gazteentzat, ikastaroak egiteko…
1. solairuko topagunearen proiektua zehazgabea zen. Horri forma ematea egokitu zaigu. Helduen nahieran eta udalak dituen aukeren arabera, elkarrekin egoteko
leku aproposa sortzea gustatuko litzaiguke.
Guk buruan daukagun
topagune honetan, oraindik egoera onean dauden herriko nahiz inguruko
herri txikietako pertsona
helduak bilduko lirateke.
Helburu nagusia, beraien
egoera
autonomoari
ahalik eta urte gehienetan eustea izango litzateke. Gainera, isolamendu
egoeran dauden helduen
konponbide izan liteke.
Horretaz gain, pertsona
heldu hauen seme-alaba
eta senideei atsedena eskaintzeko ere balioko luke
topaguneak. Baita astean
zehar beren gurasoak
zaintzapean daudenaren
lasaitasuna izan dezaten
ere.
Proiektu hauek gisa honetan zehaztu ditugu, diru
laguntzak eskatze aldera.
Hala ere, argi utzi nahi da,
proiektu hauek izan behar
dutena denon artean erabakitzea nahi dugula.
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Taxi zerbitzuaren
berrezarpena

ibilbidea kobratzen jarraitzen duelarik.
Honen aurrean, ondoko erabakia hartu da:
goizeko taxia Tolosaraino mantentzea baina

Hileroko kostu altua dela eta, taxi zerbitzua
berregituratu beharrean izan gara. Hileko
882,25 euro kostatzen zaio bataz beste
taxi zerbitzua mantentzea udalari. Urteko
7058 euro. Taxi gidariari, zerbitzua erabiltzen zutenen inguruko datu bilketa egiteko
eskatu zitzaion eta ohartu gara, Orendindik Tolosarako zerbitzua hainbat pertsonak
erabiltzen duten arren, bueltakoa hilean 5
pertsonek bakarrik erabiltzen dutela. Inor
taxian ez dabilenean ere, taxistak, eginiko

Tolosatik Orendainera doan zerbitzua, beharraren arabera murriztea. Esan nahi da, inork
bueltatzeko taxia behar balu, Orendaindik Tolosara edo Alegiara jeisterakoan, Taxi gidariari
jakinarazi behar dio bueltakoan zerbitzua berriz behar duela.
Aldaketa honek ez du erabiltzailearengan
inongo aldaketarik eragingo. Ordutegi eta
ibilbide berak mantenduko ditu. Gastua ia erdira jaitsiko da ordea.

Udalbatza berria
osatzen dugunon
ardurak
Ondoren agertzen den moduan banatu ditugu zinegotzi karguak. Tomas Plazaolari bere interesaren arabera ardura bat hartzeko aukera eskaini zitzaion eta berak eskatutakoa errespetatu da. Beste ardura guztiak Bilduko hautetsien artean banatu ditugu.
Gorka Egia: alkatea. Hirigintza, turismo eta
zabortegi sailen arduradun.
Amaia Garmendia: alkateordea. Kultura

Saioa Laskurain: zinegotzia. Landa garapena, ingurune eta nekazaritza sailen arduraduna.

eta hezkuntza sailen arduradun.
Migel Angel: diruzaina.
uren sailen arduraduna.

Azpiegitura eta

Tomas Plazaola: zinegotzia. Zerbitzu sozial
eta osasun sailaren arduraduna.
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Zelaietako
artzai
txabolara
irteera
Humore ederrean pasa genuen, eguraldia lagun, Enerio Aralarreko paraje ederrean eguna. Batzuk oinez,
besteak kotxez, Maiderren
txabolan elkartu ginen bazkari goxoa dastatuz. Udal
honek ere eutsi nahi izan
dio azken urte hauetan
egindako egunpasa honi.
Mila esker Zelaietako familia osoari, horrelako egun
ederra pasatzeko aukera eskaintzeagatik. Datorren urtean ere hor izango
gara!

ORENDAINGO
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Orendainen gauzatu daitezkeen
hainbat proiektu:
Lehentasunak ezartzeko garaia
Udalbatza berriaren helburu nagusietako
bat, udalean hartu behar diren erabakietan herritarrek ahalik eta parte hartze
handiena izatea da. Horregatik, hirigintzari
dagokionez, esku artean ditugun hainbat
proiektu aurkeztu nahiko genizkizueke.
Zuen etxeetan hauen inguruko hausnar-

Urri erdi aldetik aurrera, etxez etxe joango
gara proiektu hauek xehetasun handiagoz aurkezten. Ondoren, herritar bakoitzak
aukera izango du zein proiektu egitea gustatuko litzaiokeen edo ez aukeratzeko. Baita zein iruditzen zaion lehentasunezko, zein
beranduago egitekoa. Udalbatza honek,

keta egin eta guztion artean herrirako garrantzitsuentzat jotzen ditugun proiektuak
zein diren erabaki eta hauek martxan
jartzeko lanean has gaitezen. Ezinbesteko
baita datozen lau urte hauetan egingo
dena aurrez zehaztea. Zure iritzia izatea
ezinbesteko zaigu.

herritarren gehiengoaren nahiaren arabera erabakiko du zein proiektu martxan jarri
eta zein ez.
Inork guk aurkeztutako proiektuez gain bestelako proiekturik balu buruan, izango du
bere nahien berri emateko aukerarik.

Hauek dira momentu honetan esku
artean ditugun hainbat proiektu:
Herriko parkea: Egoera
tamalgarrian daukagu parkea.
Zorua hankaz gora, sarbide egokirik gabe… Herri inguru guztia berritzen
ari garen honetan, egokia litzake, herriko
kaskoa guztiz txukunduta geratzeko parkea
berritzea. Baita herriko txikienak herrian
jolasean aritzeko ere. Parkerako sarrera
irteerak irisgarritasun plana betetzea,
zoru egokitzea, gurasoak egoteko
banku txukunak jartzea eta joku
berriz ornitzea izango litzake
asmoa.

Plaza ingurua
peatonalizatzea:
Aspaldi aurrikusi zen plaza
ingurua peatonalizatzea. Egiten
ari diren urbanizazioa amaitzean,
ibilgailuek ez dute zertan plazan sarturik izango. Horregatik,
enparantza oinezkoentzat
babesteko une aproposa da.
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Kale
baserria
eraberritzea:
Bertan, goiko solairuetan
alokairu duinean herriko gazteentzako etxebizitzak eginez. Beti
ere, eskaera izan ezkero. Beheko solairuan berriz, enpresa
bat jartzeko lokala sor
liteke.

Urbanizazioa
Eraikin berriaren inguruan, urbanizazio berria
egiten ari dira. Obraren zatirik handiena eguberriak aurretik bukatzea aurrikusten da. Eltxo
elkarteko azpikaldetik doan errepidean, brea
kapa bat bakarrik botako dute, ordea. Etxe
berriak egiten ari direnez kamioi asko ibiliko delako. Etxe bizitza horiek bukatzen dituztenean
bukatuko dute guztiz urbanizazioko obra ere.

7

Orendaindik
Abaltzisketarako “bide gorria”:
Abaltzisketatik Larraitzera egin duten bidegorriak izandako harrakasta ikusita, Abaltzisketa nahiz Orendaingo udaloi egoki iruditu
zaigu, bide hori Orendaineraino luzatzea. Bide
hau eraikitzeko gastuak diputazioaren gain izango lirateke. Mantenuaren gastuak ere bere gain
izatea nahiko genuke. Orendaindar asko ibiltzen
gara oinez, korrika nahiz bizikletan, errepidez
Abaltzisketara bidean. Herritarrok asko
erabiliko dugun ibilbidea izango
litzatekeela uste dugu.

Izan ere, gu udal gobernuan sartu aurretik sinatu baitzituzten urbanizazioa egiteko
kontratuak. Kontratu hauek eteteak ondorio
ekonomikoak suposatuko lizkiokeelarik udalari. Ez gaude dirua xahutzeko unean.
Ahal dugun heinean hobekuntzak egin
ditugu. Proposatutako aldaketen artean,
ostatu atzean zeuden parkinak kendu eta
ostatuari terraza bat egitea eskatu zaie lehen dagoen espaloia zabalduz. Baita zabor ontziak proiektuan aurrikusten ziren lekutik kentzeko ere. Horretaz gain, udaletxe
atzean aurrikusten zen rotonda kentzeko
eskatu da.

Zoritxarrez, hainbat zuhaitz bota behar izan
dira, espaloi eta errepide erdian geratuko zirelako bestela. Gainera, hainbat
KOSTEA: 445.225,98€
herritarrek gu udalean sartu auUDALAK: 151.741,99€
rretik egindako urbanizazio proie(Koste osoaren herena)
EGARALURREK:
293.483,99€
ktuaren aurkako sinadurei erant(Koste osoaren bi heren)
zutea ezinezko izan zaigu.

Proiektuaren kostea zati hau
udalaren esku, etxebizitza inguruak konstruktoraren esku.
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Orendaingo kaskoko ur zikinak
bideratzeko saneamendu proiektua
Ibiurko urak babestu nahiez, Orendaingo kaskoko ur zikinak bideratzeko saneamendu proiektua
iritsi da udaletxera. Proiektu honi
alegazioak jartzeko momentuan
gaude. Alegazio hauek prestatzeko ur zikinak Balearraineruntz
jariatzen dituzten baserrietako jabeekin bildu gara. Guztion artean
alegazio bateratuak prestatu eta
aurkezteko. Hona hemen proiektuak aurrikusten duen ibilbidea.

Aurtengo
ikasturteko
ikastaroak
PILATES
Astelehenetan eta asteazkenetan
8:15 - 9:15

LUDOTEKA
Astelehenetan eta asteazkenetan
16:15 - 18:00

EUSKARAKO KLASEAK
Astelehenetan eta asteazkenetan
9:00 - 10:30

Herriko
kaxkoa

IBIURKO
URTEGIA

