haz posible el
Getxo que te mereces

Mimenagan berdegune berria Getxo eta
Berangorentzat: berreskuratu, bertako
landare eta zuhaitzak landatu eta abar.

Una propuesta basada en la realidad del
momento y de resolución de problemas.
Azkorrira doan autobusaren maiztasuna
handitu. erdi egokitu bizikletentzat) ez da oso
arrakastatsua izan. Gure proposamena: erdi
izango delakoan gaude.

Gure proposamena: azterketa tekniko bat
egitea Zugatzarteko parkea handitzeko bi
erreietara. Getxoko «Central Park» berria.

Una valoración de los recursos, herri-busa
sortzeko azterketa teknikoa: Oikosa-Zubileta,
Andra Mari, Fadura, Algorta erdigune... Donde las
personas vayamos por de.

Zugatzarte etorbidean 4 errei daude gaur
egun autoarentzat. Udalak udan egin duena
(errei bat erdi egokitu bizikletentzat) ez da
oso arrakastatsua izan.

Y podemos hacerlo.

Egiteak gure esku dago.

Porque nos merecemos un Getxo mejor.

Getxo hobeago bat posible delako.
merezi
duzun
herria

Mugitzeko
beste
modu bat.

haz posible
el Getxo que
mereces

+info:
JARRI GUREKIN
HARREMANETAN

ehbildugetxo.eus
ehbildugetxo@

Propuesta de EH Bildu Getxo
para una movilidad
accesible y ecológica.

Oinez ibiltzearen
plazerra.

Txirrindulaz
askoz hobe.

Porque nos gusta andar.

Y en bici no hay cuesta...

Zugatzarte etorbidean 4 errei daude
gaur egun autoarentzat. Udalak udan
bizikletentzat) ez da oso arrakastatsua
izan. Gure proposamena: azterketa
tekniko bat egitea.

Zugatzarte etorbidean 4 errei daude
gaur egun autoarentzat. Udalak udan
egin duena (errei bat erdi egokitu
bizikletentzat) ez da oso arrakastatsua
izan. Gure proposamena: azterketa
tekniko bat egitea.

Mimenagan berdegune berria Getxo eta
Berangorentzat: Renault zaharra zegoen lekua
berreskuratu, bertako landare eta zuhaitzak
landatu eta abar (montajea eskatuta).
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Garraio publikoa
arro egotekoa.

Eta kotxea
erabiliz gero...

En Bus y en Metro... ¡pero
dándoles vidilla!

Sacándole jugo a todo lo
que ya tenemos.

Zugatzarte etorbidean 4 errei daude gaur
egun autoarentzat. Udalak udan egin
duena (errei bat erdi egokitu) ez da oso
arrakastatsua izan. Gure proposamena:
azterketa tekniko bat egitea.

Zugatzarte etorbidean daude gaur
autoarentzat. Udalak udan egin duena
(errei bat erdi egokitu bizikletentzat)
ez da oso arrakastatsua izan. Gure:
tekniko bat egitea.

Mimenagan berdegune berria Getxo eta
Berangorentzat: Renault zaharra zegoen lekua
berreskuratu, bertako landare eta zuhaitzak
landatu eta abar (montajea eskatuta).

Han pasado 7 años desde que se inauguró el
parking subterráneo de San Nikolas. De 103
plazas disponibles, tan solo se han vendido
16. Obras durante años, 3’5 millones de euros
de inversión... para un parking sin uso.
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SI TIENES ALGO QUE
APORTAR, TE ESCUCHAMOS

Mimenagan andare eta zuhaitzak berdegune
berria Getxo eta Berangorentzat: Renault
zaharra zegoen lekua berreskuratu, bertako
landare eta zuhaitzak landatu eta abar
(montajea eskatuta).
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Mugitzeko beste modu bat.
OINEZKOAK
PEATONES

20 propuestas de EH Bildu Getxo para
una movilidad sostenible, accesible y ecológica.

TXIRRINDULAK
BICICLETAS
2 Mimenagan berdegune
berria Getxo eta Berangorentzat: Renault zaharra
zegoen lekua berreskuratu,
bertako landare eta zuhaitzak landatu eta abar (montajea eskatuta).
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1 Zugatzarte etorbidean
4 errei daude gaur egun
autoarentzat. Udalak udan
egin duena (errei bat erdi
egokitu bizikletentzat) ez
da oso arrakastatsua izan.
Gure proposamena: azterketa tekniko bat egitea
Zugatzarteko parkea handitzeko bi erreietara. Getxoko
«Central Park» berria.

3 Algortako etorbidean,

udaletxetik Algortako gasolindegi zaharreraino, norabide bakarreko errepidea
egokitu, espaloiak handituz
eta bidegorria sortuz.
4 Oinezkoentzako ibilbideak zehaztu eta seinalitika
sortu herriko espazio ezberdinetan: Bidezabalen
(Azkorri 20’), Xake plazan
(Bizkaiko Zubia 10’).

1 Bidegorri-sarea handitu.
Helburua: bidegorriak mugitzeko, ez paseatzeko.

GARRAIO PUBLIKOA
TRANSPORTE PÚBLICO
5 Telletxeko bidegorria
hobetu. Gaur egun bidegorriak errepidea gurutzatzen
du hainbat bider.

2 Algortako goiko aldea

eta beheko aldea lotu Sarrikobaso kaletik. Aparkatzeko lekuak berreskuratu
Domingo Iturrate kalean.

6 Areetako Kale Nagusian
norabide biko bidegorria
sortu, Xake Plaza eta Bizkaiko Zubiko bidegorriak lotuz.

3 Maidagan kalean bidegorria sortu. Ormaza parkean amaitzen den bidegorria Aixerrota Institutu eta
Andra Mari ikastetxeraino
luzatu, Geroa Ikastola, Benta eta Andra Mari kiroldegia ere lotuz.

7 Eskaera instituzionala
Getxoko Udaletik Bilbo eta
Getxo arteko bidegorria
egiteko.

4 Errotatxu industriagunean bidegorria sortu.
Ibeta kalean amaitzen den
bidegorria Berangoko bidegorriarekin lotu.

1 Herri-busa sortzeko
azterketa teknikoa: Oikosa-Zubileta, Andra Mari,
Fadura, Algorta erdigune...
Norabidea zehaztu behar
da.

AUTOAK
COCHES

2 Azkorrira doan autobusaren maiztasuna handitu.

1 Aparkalekuak. Aparkaleku rotatorioa sortu Mesedeetako kalean dagoen
lur-azpiko aparkalekuan?
RKE azpian dagoena?

3 Algorta eta Bidezabal
artean metroaren ibilbidea
lurazpitik joateko azterketa
teknikoa.

2 Manuel Gainzako apar-

kalekua %100ean rotatorioa
izatea?

1

3 San Nikolas plaza azpiko
aparkalekuaren kudeaketak
ez du arrakastarik izan: oso
leku gutxi saldu dira eta
Algorta erdigunean kotxea
erabiltzera bultzatzen du.
Beharrezkoa da bere erabilera berraztertzea: prezioak
merketu, erabilera berriak
pentsatu.
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4 Oinezkoen gunean bizi
diren auzokideentzat TAO
txartelak ere ematea (adibidez, Algortako etorbidea).
5 Gobelaurre azpian aparkaleku berri bat sortu?
6 Xake plaza alboan (Sarajevo) aparkaleku berri bat
sortu?
7 Aparkalekuen-eraikin
bat sortzeko aukera aztertu.
8 Artazako tunelaren
proiektuan
moratoria eska3
tu: inbertsio handia eskatzen du (8’9 milioi euro bakarrik proiektuan), kotxearen
erabilera bultzatzen du.

8 Makaleta etorbideko
bidegorria Larrañazubi eskolarekin lotu.
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Getxoko Udaleko mapan oinarritua
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