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EVENEMENTEN Proef met Paasmarkt in Ulft

Verder studie naar SSP-hal

Gemeente Oude IJsselstreek onderzoekt mogelijkheden voor dekkend meerjarenbegroting SSP-hal in Ulft.
Hal moet plek worden voor grootschalige indoorevenementen.
Proef met grote Paasmarkt.
ULFT – De plannen om van de SSP-hal in Ulft een grote evenementenhal te maken, worden voorlopig doorgezet. Het
college van burgemeester en wethouders heeft opdracht gegeven om een bedrijfsplan uit te werken. Dat laat het college
weten na schriftelijke vragen van het CDA.
Het is de droom van het college dat de oude fabriekshal wordt omgetoverd tot de nieuwe ‘Houtkamphal’ van de
Achterhoek. De Houtkamphal in Doetinchem was tot de sloop in 2008 de evenementenhal voor de regio.
De gemeente Oude IJsselstreek trekt een half miljoen euro uit voor de realisering van de evenementenhal. Daarna moet
de hal zichzelf gaan bedruipen.
Om grote groepen in de hal te kunnen ontvangen, moet er nog wel wat gedaan worden. Er komt een entree annex
ontvangstportaal zodat bezoekers op een passende wijze binnen kunnen komen. Ook worden toiletten, een horeca-uitgiftepunt en opslagruimte in de hal gecreëerd. Daardoor kan de hal aan evenementenbureaus worden verhuurd.
In de hal wordt stroomverdeling aangebracht, zodat overal stroom kan worden getapt en eventueel verlichting kan worden
opgehangen. Ook de brandweer heeft verschillende maatregelen geëist.
Op 1 april wordt als proef een grote Paasmarkt in de hal gehouden. Doel is om zo veel mogelijk mensen te laten
kennismaken met de omvang en de mogelijkheden van de hal. Voor de organisatie en exploitatie van de hal wordt
gezocht naar een aparte rechtsvorm. Deze organisatie wordt verantwoordelijk voor de continuïteit. Mocht er winst
gemaakt worden, dan is het de bedoeling dat het geld mede wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling van het DRU
Industriepark.
De plannen worden nu verder uitgewerkt. Doel is om deze in het najaar 2012 te presenteren.
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