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 SUSTATZAILEEN TALDEA 

 
Herritar agurgarria: 

Berriro gaituzue hemen parte-hartze prozesuan emandako azkenengo pausuak azaltzeko. 

Jada parte-hartzearen prozesuarekin buru belarri gabiltza, prozesu honetan bost bilera 
aurreikusten ditugu, bilera hauek honela banatu ditugu: 

1.go bilera Martxoaren 1an: 
Arantzan gaur egun dauden araudiak hobeto ulertzeko Udal Plan Orokor bat zertan 
datzan azalduko dugu, ze ataletan banatzen da? zeintzuk dira Udal Plan baten 
kontzeptu garrantzitsuenak? oso interesgarria izango da bilera hau  aurreko 
planarekiko aldatu daitezkeen gauzak eta aldatu ezin daitezkeenak ondo ulertzeko. 

Lehendabizi, 30 minutuko azalpena emango dugu, atseden baten ostean, sortutako 
duda guztiei erantzungo diegu. Ostean, inkestei buruzko dudak erantzungo ditugu eta 
bukatzeko Arantza udalerriari buruzko dinamika errez eta arin batzuk egingo ditugu. 

2. bilera Martxoaren 22an: 
Lehenengo sesioan ikasitakoa Arantzako udalerrira aplikatzea da helburu, kasu honetan 
herri  eta landa eremua, eraikuntza mota, mugikortasuna, kale ereduak eta abar 
aztertuko ditugu. 

3.  bilera Apirilak 12an 
Kasu honetan landa eta herri paisaia, bere babesa, lur kategoriak, auzoak eta abar 
aztertuko dira. 

4.  bilera Maiatzaren 3an: 
Herrialdearen dotazio eta jarduera ekonomikoak aztertuko ditugu bilera honetan. 

5.  bilera (data oraindik ezarri gabe dago): 
Aurreko sesio eta bileretan aztertutakoa kontutan harturik eta Arantzako Plan 
Orokorrerako balioko diren oinarriak  ezarri ostean, hau da, hirigintza teknikariek 
euren lana egin ostean, berriro ere bilera bat egingo da hartutako ondorio eta 
erabakien berri herritarrei emateko.  

Bileraren lehenengo zatian hartutako erabakiak azalduko dira eta bigarrenean 
herritarren kezka eta iritziak jasoko dira, nafar gobernura aurkeztu baino lehen egin 
beharreko aldaketan egin ahal izateko. 

Sesio bakoitzak hiru ordu inguru iraungo du eta arratsaldeko 18:30tan hasiko dira. 
Topalekua Arantzako eskolan izango da. 

Guztion laguntza ezinbestekoa da eta jorratutako gaia oso garrantzitsua izango da Arantzan 
bizi zaretenontzako, zuek baitzarete Arantzan bizi zaretenak!! Hala ere, ezin bazarete etorri 
iritzia.udal.plana@gmail.com emailera bidali zuen kexa, hausnarketa eta ideia guztiak, gustura 
jasoko baititugu.  
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