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ATEZ ATEKO BILKETA SISTEMA GARAILE IZAN ZEN USURBILEN, AURREKO ASTEBURUAN EGIN ZUTEN HERRI GALDEKETAN

Usurbilgo herri galdeketak
interesa piztu du eskualdean
Usurbilgo herritarren gehiengoa hondakinak atez ate biltzearen alde agertu zen, otsailaren 27 eta 28an hiri hondakinen kudeaketari
buruz deitu zuten herri galdeketan.

Aipatzekoa da, bozkatzera deituak zeuden 18 urtetik gorako 4.915
usurbildarretatik, 3.452 herritarrek parte hartu zutela herri galdeketan. Parte hartze maila altua izan zen beraz, %70,23koa.

Berriemalea:
Noaua astekaria
aborra biltzeko zein
bilketa sistema nahi
duen herritar bakoitzak, horixe da herri
kontsultan planteatzen zen galdera. Hiru erantzun posibleren artean hautatu
zitekeen; atez ate, orain arteko
edukiontzien sistema (lau edukiontzi) edo, orain arteko edukiontzien sistema gehi bosgarren edukiontzia elikagai organikoarentzat. Aipatu bezala,
herritarren gehiengoak atez
ateko bilketaren alde bozkatu
zuen. Zehazki, 1.927 bozka
(%56,23) jaso zituen atez ateko bilketa sistemak, bost eduki
ontzien sistemak 1.472
(%42,95) eta lau edukiontzien
sistemaren alde 26 herritar
(%0,76) agertu ziren.
Udala legedi aldetik ez dago emaitza aintzakotzat hartzera behartua, baina 2009ko
maiatzean burutu zen osoko
bilkuran udalbatzak, herri galdeketako emaitza loteslea izatea erabaki zuen.

atzerapenak izan badira ere,
Hamaikabat eta Herri Plataformaren konstantziari esker
egin da herri kontsulta”.

Z

ALKATEAREN AGERRALDIA
Emaitzak eskutan, hiri hondakinen kudeaketari lotutako herri galdeketa igande gauean
amaitu eta astelehen goizean
prentsaurrekoan agertu zen
Xabier Mikel Errekondo Usurbilgo alkatea, Imanol Azpirotz San
Markosko mankomunitateko
lehendakari orde eta Ainara
Uribe Usurbilgo udal zinegotziekin batera. Agerraldian herritarrak zoriontzeko tartea
hartu zuen lehenbizi. “Zorionak irabazleei, zorionak usurbildarrei”, adierazi zuen.
Atez ateko bilketa defendatu
zuen Xabier Mikel Errekondo
alkateak, herri galdeketan
erantzun bozkatuena izan eta
ordu gutxira. “Bosgarren edukiontziaren sistema erdipurdiko irtenbidea da. Atez ateren
bidez, ondo egiten ditugu gauzak eta gipuzkoarrok gauzak
ondo egin nahi ditugu”, adierazi zuen Errekondok.

Aralar: "Atez atekoaren alde egin
duten guztiei zorionak"
Lontxo Zubiria Aralarreko zinegotziak, lehenik eta behin, parte hartze altua nabarmendu
nahi izan zuen: "%70ekoa izan
da, beraz, hasteko usurbildarrei
eskerrak eman parte hartze zabala izan delako. Hemendik
animatu nahi ditut Oiartzun eta
Hernaniko herriak, bidea elkarrekin egin dezagun. Atez atekoa delako bidea".

Herritar bat bozkatzen Usurbilgo herri galdeketan.

EMAITZEN BALORAZIOA
[Laburtua dago. Osorik: noaua.com]
Ezker Abertzalea: "Izugarrizko ariketa demokratikoa izan da"
Agurtzane Solaberrieta k bozka
kopuru altuan erreparatu zuen
lehen lehenik: "azpimarratzekoa da parte hartzea, izugarrizko ariketa demokratikoa izan
da; beste erakundeek ere aintzat hartu beharko lukete. Parte
hartzeak erakutsi du jendeak
badakiela arazo handia dela
hondakinena, eta arazoa den
neurrian guztiok dugula zeresana horretan". Emaitzari dagokionez, "pozik atez atekoak
irabazi egin duelako. Sistema
berria da, berritzailea. Urtebete

egin dugu atez atekoarekin eta
herritarrek erakutsi dute ze sistema babesten duten".
Hamaikabat Usurbil: “Atez atekoaren frakasoa irudikatu du”
Luismari Ormaetxea k euren
webgunean emaitzen gaineko
balorazioa egin zuen: herritarrak zoriondu eta arrakastatsutzat jotzen dute galdeketan
izandako partehartze altua,
honek “adierazten du kontsulta beharrezkoa zela. Azken asteotan, badirudi alkateari eta
bera babesten duten alderdiei
esker egin dela herri galdeketa”, baina alderantziz izan dela
diote. “Traba, manipulazio eta

PNV: "Emaitza garbia izan da"
Lourdes Jauregiberri jeltzaleak,
"Hasteko, herritarrak zoriondu
nahi ditugu, partehartzea ikaragarria izan delako. Jendea oso
sentsibilizatuta dago gai honekin. Hedabideek asko lagundu
dute eta inork ez du bozkatzeko zita ahaztu”. Hala nola,
“emaitza garbia izan da. Ez dut
uste inork zalantzan jarriko
duenik. Atez atekoa nagusitu
da. Eta aurretik esan genuen
bezala, emaitza errespetatu
egingo dugu”.
PSE: "Hausnartzeko garaia da"
Amaya Goyaran zinegotzi sozialistak herritar denak zoriondu
nahi izan zituen. “Normaltasun osoz igaro dira herri kontsultako bi egunak”. Atez atekoa diferentzia txiki batekin

gailendu zela uste du eta horregatik “hausnartzeko garaia
da. Mahai baten inguruan eseri
eta aztertu beharko da zergatik eman diren emaitza
hauek”.
Atez Ate Dudipe Bilgunea: "Jendeak sinisten du atez atekoan"
Joxe Mari Irazusta bilguneko kidearen esanetan, herri mailako
erreferenduma izateko, “sekulako emaitza izan da parte hartzearena. Usurbildar guztiok
harro egoteko modukoa.
Emaitzari dagokionez, jendeak
heldu dio arazo honi, ikasi du
atez ateko sistema erabiltzen
eta horretan jarraitu nahi du”.
Herri Plataforma: “Askok errauste
plantaren aurkako botoa eman du”
Pedro Ibarrak Berrian: “%43k
baztertu egin dute atez atekoa.
Zatiketa dago herritarren artean, eta Udalak hausnartu egin
beharko luke horri buruz. Askok errauste plantaren aurkako botoa eman dute, ez atez
atekoaren aldekoa”.

Informazio gehiago: www.noaua.com

URNIETAN ZER?
INKESTA AIURRI.COM
Zein zabor bilketa nahiago duzu
Urnietan? Parte har ezazu aiurri.com
gunean, Inkestak atalean:
Atez atekoa atsegin dut.
4 edukinontzi, orain arte bezala.
5 edukinontzi, organikoarentzat.
Ez dakit.
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