Sundheds- og Kulturudvalget

Punkt 5.

Drøftelse af overordnet fordeling af 15 mio. kr. til Hals området
2017-005766
Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget drøfter den overordnede
fordeling af de 15. mio. kr. afsat til udvikling i Hals området
Beslutning:
Drøftedes. Sagen forelægges budgetforligspartierne.
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Sagsbeskrivelse
I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2017 blev der i årene 2017-2019 afsat 15 mio. kr. til udvikling
af Hals området. Beløbet afsættes til sport, fritid og oplevelser.
Der har i løbet af 2017 blevet afholdt en borgerinddragende proces der skal sikre ejerskab til de projekter der
skal sættes i gang. Centrale aktører i denne proces har været Hals samråd og Hou samråd, samt øvrige
foreninger i de to byer. Grundejerforeningerne for området mellem de to byer er senere kommet med i
processen.
Forløbet har været, at der har været afholdt en række indledende møder med samråd og andre centrale
aktører i hver af de to byer. På baggrund af input fra disse møder blev der udarbejdet et ide udkast for hver
af de to byer, og hvor området mellem byerne blev beskrevet i begge oplæg. De to oplæg er vedlagt som
bilag. Herefter er der i august og september afholdt borgermøder i de to byer. Her har borgere kunnet
kommentere på planerne både i plenum og i mindre grupper. Efter disse møder har man i forvaltningen set
på de input der er kommet, og derefter igen afholdt møder med de to byers samråd og centrale aktører fra
de to byer, for at finde de endelige temaer for anvendelsen af pengene.
Der har gennemgående været opbakning til de store linjer i de ide udkast, der blev fremlagt på
borgermøderne. Derfor ønsker byerne at arbejde videre med følgende:
Hou




Hals




Etablering af aktivitets platforme f.eks. skaterområde, parkour, Streetbasket mv. ved Hou Borger og
Aktivitetshus.
Optimering/synliggørelse af hvor byens oplevelser/aktivitetsrum er placeret
Tiltag på havnen, der skal gøre opholdet her mere spændene og behageligt samt fremme oplevelse
og aktivitet.
Sikre gode den gode oplevelse kombineret med aktivitet på tværs af havnen – sikre en helhed fra
Øst til Vest
Optimering/synliggørelse af hvor byens oplevelser/aktivitetsrum er placeret - således at man også
fra havnen finder de øvrige spændene områder i byen.
Markant aktivitetsområde ved jollehavnen, som understøtter Sport og Fritids aktiviteter for alle
aldersgrupper, og som samtidigt kan fungere som gateway for Nordsøstien.

Området mellem byerne (Nordsøstien):
 Etablering af en række aktivitetsplatforme der bl.a understøtter sport, fritid og oplevelser. F.eks.
fugletårn, MTB træningsbane, Shelters, fiskepladser, træningsstationer mv.
De to sidste emner i Hals er prioriteret op i forhold til det første ide udkast fra COWI. Dette er sket på
baggrund af borgermødet og det efterfølgende møde med samråd og foreninger.
I forhold til området mellem byerne er begge byer enige om, at samarbejde om et fælles projekt. Ligeledes er
der i begge byer enighed om, at det er vigtigt at der designmæssigt sikres en genkendelighed i hele
området.
Når fordelingen af midler på overordnede projekter er foretaget, vil der blive nedsat en intern kommunal
arbejdsgruppe, der skal arbejde med forslag til den endelige udmøntning i samarbejde med samråd og
centrale foreninger i de to byer. Der forventes at blive nedsat lokale arbejdsgrupper for hvert indsatsområde i
de to byer og en fælles arbejdsgruppe til at se på områderne mellem de to byer. Projekterne forventes at
kunne udføres fra 2018-2020.
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Den nedenstående fordeling er lavet ud fra et skøn på omkostninger fra Cowi. Derfor vil der kunne
forekomme mindre forskydninger af beløbene projekterne imellem, for at opnå den maksimale effekt af de
samlede midler, samt tage højde for egentlige tilbud.
Der vil blive arbejdet med at skaffe ekstern finansiering til så mange af projekterne som muligt. Ved
tilvejebringelse af ekstern finansiering vil projekterne kunne hæves væsentligt i kvalitet. Det samlede
lokalområde har nedsat en fælles arbejdsgruppe der, i tæt dialog med forvaltningen, vil arbejde på at skaffe
ekstern finansiering.
Fordelingen af midler foreslås anvendt i henhold til nedenstående:
Hou
Etablering af aktivitets platforme f.eks. skaterområde, parkour, Streetbasket mv. ved
Hou Borger og Aktivitetshus.
Optimering/synliggørelse af hvor byens oplevelser/aktivitetsrum er placeret
Tiltag på havnen, der skal gøre opholdet her mere spændene og behageligt samt
fremme oplevelse og aktivitet.

1.800.000
200.000
3.000.000

Hals
Sikre gode den gode oplevelse kombineret med aktivitet på tværs af havnen – sikre
en helhed fra Øst til Vest
Optimering/synliggørelse af hvor byens oplvser/aktivitetsrum er placeret - således at
man også fra havnen finder de øvrige spændene områder i byen.
Markant aktivitetsområde ved jollehavnen, som understøtter Sport og Fritids
aktiviteter for alle aldersgrupper, og som samtidigt kan fungere som gateway for
Nordsøstien.

5.300.000
200.000
2.500.000

Området mellem byerne
Etablering af en række aktivitetsplatforme der bl.a understøtter sport, fritid og
oplevelser. F.eks. fugletårn, MTB træningsbane, Shelters, fiskepladser,
træningsstationer mv.
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Bilag:
Hals_helhedsplan20170808
Hou_helhedsplan20170808
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