Helhedsplan Ringkøbing
Havneudvikling/Aktiv fritid
Gruppen ”Mere puls i pulsparken” og ”Havneudvikling”.

Gruppen kan hermed fremlægge nedenstående tilbud om at medvirke til gennemførelse af
forskellige tiltag omkring Svømmehallen, Tennishallen og Vesterhavshallen..
Da hovedparten af de foreslåede projekter ønskes etableret på Kommunalt ejet areal, vil
første skridt være at søge Kommunens godkendelse og bekræftelse på medvirken.
Projektbeskrivelse
Det overordnede mål er at skabe mere liv omkring hallerne på Kongevejen, synliggøre nuværende aktiviteter og skabe flere aktiviteter der har sammenhæng med de nuværende,
hvorved der opnås en betydelig synergieffekt. Samtidig udvidelse af bestående p-arealer der
i mange sammenhænge er utilstrækkelige.
Der henvises til nedenstående beskrivelse og skitseoplæg, hvor de enkelte elementer er
anført.
1. Højen med de tre rutchebaner er p.t. placeret, så den tager en væsentlig del af kikket
mod Fjorden fra Kongevejen, herunder kikket til aktivitetsområdet, legepladsen og
svømmehallen.
Denne høj ønskes flyttet til området sydvest for svømmehallen pkt. 7.
Gruppen kan påtage sig at lægge arbejdskraft og maskiner til denne opgave.
2. Når der er arrangementer i Vesterhavshallen, og evt. samtidig i Svømmehallen er der
stor mangel på p-pladser. Derfor ønskes etableret flere p. pladser på del af arealet
hvor højen nu ligger. Vi forestiller os dette forestås af Kommunen.
3. Kørevejen forbi Vesterhavshallen er meget smal lige ved Hallens gavl. Vejen ønskes
udvidet med 1½ m så den bliver lige så bred som vejen videre til Svømmehallen.
Vi forestiller os dette forestås af Kommunen.
4. Til p-arealet ved Tennishallens østgavl ønskes den nuværende basketbane ved
svømmehallen flyttet. Dermed bliver den mere synlig, og med opstregning af både
basketbane og p-pladser bliver det mere åbenlyst at benytte arealet som p-mulighed.
Vi forestiller os dette forestås af Kommunen.
5. På det grønne område ved kravlenettet og tovbanen kan ønskes etableret yderligere
småbørnsaktiviteter. Der kan måske findes legeredskaber andre steder som ikke benyttes og derfor kan flyttes.
6. Ved svømmehallens vestgavl ønskes p-arealet udvidet betragteligt. Der er allerede
behov for flere pladser og dette stiger yderligere når der etableres sandstrand foran
svømmehallen. Vi forestiller os dette forestås af Kommunen.
7. Højen med rutchebaner flyttes hertil. Her hindrer højen ikke udsynet, ligesom den kan
bruges som tilskuerpladser ved beachvolleykampe.

8. Mellem de to høfder etableres en sandstrand med sand fra Hvide Sande.
Gruppen kan påtage sig at gennemføre denne opgave, ligesom gruppen forestår
nødvendig ansøgning hos Kystdirektoratet.
9. Det vil give god sammenhæng at etablere shelters på en del af den gamle campingplads. Vi har fået oplyst der ved Velling findes shelters der p.t. ikke benyttes og som
evt. kan flyttes hertil.
10. På en bestående tenneisbane etableres hal med to paddletennisbaner, der er en underholdende og meget publikumsvenlig sport, tilnærmelsesvis blanding af squash og
tennis, der kan spilles af alle. Tennisklubben er i gang med at skaffe finansiering og
forestår også ansøgning om byggetilladelse.

Skitseoplæg – ”Mere puls i Pulsparken”

Der har oprindelig være drøftet etablering af et vinterbadested ved sandstranden ved
Svømmehallen, men som følge af de planer vinterbadeforeningen Neptun har med noget
tilsvarende, er denne del sat i bero.
I stedet vil gruppen kunne tilbyde at der samtidig med etablering af sandstranden ved
Svømmelhallen etableres en tisvarende ved camperparkeringen foran Rådhuset.
Gruppen kan påtage sig at gennemføre denne opgave, ligesom gruppen forestår nødvendig
ansøgning hos Kystdirektoratet.

Placering af sandstrand foran Rådhuset.

Ringkøbing, den 18.1.2018
På gruppens vegne
Finn Jacobsen.

