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Réamhrá

Tá an tionscadal Coirib Go Cósta á thabhairt 
chun cinn ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe, 
i gcomhar le hOifig na nOibreacha Poiblí (OOP) 
chun dul i ngleic le riosca i gcás tuilte i gCathair na 
Gaillimhe. Tá céim luath bainte amach ag Coirib 
Go Cósta, agus tá díograis ag CCG i gcomhar leis 
an bhfoireann innealtóireachta agus comhshaoil 
ag Arup a ceapadh le déanaí, dearcthaí agus 
eolas phobail áitiúla Chathair na Gaillimhe agus 
na bpáirtithe leasmhara go léir ar spéis leo a chur 
san áireamh. 

Rachaidh an tionscadal Coirib go Cósta i ngleic 
le bainistíocht inbhuanaithe agus éifeachtach 
a dhéanamh ar riosca i gcás tuilte i gCathair na 
Gaillimhe. Cinnteoidh sé freisin go n-aithneofar 
saintréithe agus oidhreacht ar leith na cathrach 
nuair a bhíonn aon bhearta á ndearadh, go háirithe 
bearta struchtúracha.

Seo an chéad lá rannpháirtíochta pobail a 
chuirfear ar siúl don tionscadal.  Is é cuspóir 
an lae eolas luachmhar a bhailiú ón bpobal faoina 
n-eispéiris tuile i gCathair na Gaillimhe agus sa 
cheantar máguaird anuas ar a smaointe faoi réitigh 
fhéideartha ar an bhfadhb thuile agus a gcuid 
roghanna ina leith seo. Teastaíonn eispéireas, 
eolas agus léargas áitiúil go géar roimh réidh 
ó aon Scéim Faoisimh ó Thuilte. Cuirimid fáilte 
freisin roimh aon smaointe faoi shaincheisteanna 
féideartha comhshaoil, go háirithe smaointe faoi 
shrianta maidir le saincheisteanna comhshaoil 
agus réitigh a chur i bhfeidhm.

Cathair rathúil réigiúnach í Gaillimh, a chuireann 
go mór leis an ngeilleagar níos fairsinge. Tá 
timpeallacht ar leith thógtha agus nádúrtha 
ann, go háirithe i lár na cathrach, áit a bhfuil a 
leagáid seandálaíochta, sráid-dreacha stairiúla, 
foirgnimh éagsúla, canálacha, taraenna agus 
gaol láidir leis an abhainn agus an fharraige. 

An méid atá ag tarlú?

Tá Céim 1, An Rogha Scéime a Shainaithint agus 
a Fhorbairt, bainte amach ag faoi láthair na scéime 
faoi láthair. Tá an Staidéar ar Shrianta ar bun faoi 
láthair, chomh maith le roinnt suirbhéanna laistigh 
de limistéar na scéime.

Cuspóirí an Tionscadail

Is é cuspóir an Tionscadail seo Scéim 
Faoisimh ó Thuilte a mheasúnú agus 
a fhorbairt, atá sásúil ó thaobh cúrsaí 
teicniúla, sóisialta, comhshaoil, aeistéitiúla 
agus geilleagracha, chun an baol tuile i 
gCathair na Gaillimhe a laghdú.

Staid Chúrsaí i Láthair na 
hUaire

Thug OOP i gcomhar le Comhairle Cathrach 
na Gaillimhe agus Údaráis Áitiúla eile faoi 
Staidéar Bainistíochta agus Measúnaithe 
Riosca i gCás Tuilte Dhobharcheantar an 
Iarthair (BMRCTD) d’Abhantrach na Coiribe. 
Cuireadh Cathair na Gaillimhe san áireamh 
mar Limistéar a bhfuil Measúnú Breise le 
déanamh air (AFA) agus baineadh an tátal 
as go mbeadh scéim faoisimh ó thuilte 
inmharthana agus éifeachtach don phobal. 
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Déanfaidh Comhairle Cathrach na Gaillimhe 
breithniú ar na tuairimí go léir a gheofar faoin Lá 
Rannpháirtíochta Poiblí seo agus cuirfear san 
áireamh iad nuair a bhíonn an chéad chéim den 
Staidéar Innealtóireachta agus Measúnú ar an 
Tionchar ar an gComhshaol de chuid Coirib go 
Cósta á hullmhú.

Cuirfear an Measúnú ar an Tionchar ar an 
gComhshaol agus Staidéar Innealtóireachta le 
haghaidh Coirib go Cósta ar siúl i gcéimeanna.

I ndiaidh go gcríochnófar an Staidéar ar Shrianta, 
déanfaimid roghanna le haghaidh réitigh faoisimh 
ó thuilte a fhorbairt laistigh den limistéar staidéir.

Cuirfear an dara Lá Rannpháirtíochta Poiblí ar 
bun a luaithe a fhorbrófar dréachtroghanna agus 
tabharfar cuireadh don phobal a n-aiseolas a 
thabhairt faoi na roghanna. Cuirfear an t-aiseolas 
seo san áireamh sna roghanna deiridh. 

Déanfar measúnú ar roghanna bunaithe ar 
inmharthanacht chomhshaoil, theicniúil, shóisialta 
agus gheilleagrach, agus molfar Rogha Scéime. 
Cuirfear an Rogha Scéime i láthair an phobail 
ag an tríú Lá Rannpháirtíochta Poiblí. Cuirfear 
aiseolas deiridh ar an Rogha Scéime san áireamh 
sa dearadh deiridh a thabharfar chun cinn tríd an 
bpróiseas pleanála.

Limistéar Staidéir: Tá stráicí 
de chainéal abhann/sruthchúrsa 
ann a imríonn tionchar hiodrálach 
ar an limistéar a bheartaítear a 
bhainfidh tairbhe as agus a bheidh 
á chosaint ag aon scéim indéanta. 

Limistéir ar gá measúnachtaí 
timpeallachta a dhéanamh orthu 
agus dobharcheantair iomlána 
hidreolaíocha a imríonn tionchar 
sna sruthchúrsaí i limistéar na 
scéime.

Limistéir na Scéime: An limistéar 
ina mbeartaítear oibreacha fisiciúla 
a thógáil, a rochtain agus a 
chothabháil mar chuid d’aon scéim 
indéanta.

A. Galway Bay North
B. Corrib
C. Galway Bay South East

Limistéar Staidéir

Limistéir na Scéime

Cad é an chéad rud eile a tharlóidh?

Limistéir na Scéime



Baineann Tábhacht le do 
thuairim

Cuirfear an chéad Lá Rannpháirtíochta 
Poiblí ar bun ar líne an 1 Meitheamh 2021, 
ó 9am go 6pm, ag www.coiribgocosta.ie. 
Beidh baill Arup, Comhairle Cathrach na 
Gaillimhe agus OOP ar fáil ar líne chun do 
chuid ceisteanna a fhreagairt ar an lá.

Anuas air sin, tá gné “Comhairliúchán 
Leabhair” ar an láithreán gréasáin 
Rannpháirtíochta Poiblí a cheadaíonn duit 
comhairliúchán fíorga nó ar an nguthán a 
chur in áirithe leis an bhfoireann dearaidh 
agus aiseolas a sholáthar go díreach. 

Is féidir féachaint ar mhapálaí gréasáin 
idirghníomhach ar láithreán gréasáin an 
tionscadail:
www.coiribgocosta.ie

De rogha air sin, glaoigh, le do thoil, ar 
(091) 894700 agus seolfaimid bróisiúr agus 
foirm aiseolais sa phost chugat.

Conas Aighneacht a 
Dhéanamh agus Eolas 
Teagmhála

Is féidir aiseolas a thabhairt agus 
aighneachtaí a dhéanamh ón 1 Meitheamh 
go dtí an 7 Iúil ar láithreán gréasáin an 
tionscadail www.coiribgocosta.ie nó is 
féidir foirmeacha aiseolais a sheoladh ar ais 
ar ríomhphost nó sa phost chuig:

Ríomhphost:
coiribgocosta@arup.com

Post:
Arup – Bainisteoir Tionscadail Scéim 
Faoisimh ó Thuilte Chathair na 
Gaillimhe
Teach Corparáideach
Páirc Gnó Oirthear na Cathrach
Baile an Bhriotaigh, Gaillimh
H91 K5YD

Amlíne Achomair an Tionscadail

Foilseofar an t-eolas go léir a bhaineann leis an scéim/an tionscadal ar www.coiribgocosta.ie

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Céim 1 Measúnú ar Roghanna

Céim 2 Pleanáil

Céim 3 Dearadh agus Tairiscint Mhionsonraithe

Céim 4 Tógáil 

Céim 5 Aistriú

An meastachán is fearr atá sna hamlínte a chuirtear ar fáil agus b’fhéidir go dtiocfaidh athrú orthu.


