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PICA MARE Werk in feestzaal Gennep

Na carnaval
zaal, opgefrist
• College Gennep ziet in dat nu

verfraaien evenementenzaal Pi-
ca Mare met oog op carnaval
niet praktisch is.

• Exploitant en gebruikers jui-
chen besluit burgemeester en
wethouders toe.

• Planning nog onbekend.

GENNEP - De evenementenzaal van
sportcentrum Pica Mare krijgt na
carnaval de langverwachte opfris-
beurt. Burgemeester en wethou-
ders nemen naar alle verwachting
dinsdag het officiële besluit over
het van binnen verder aankleden
van de zaal. Het college heeft al in-
gestemd om de interne verbou-
wing over het carnavalsfeest te til-
len. Alleen over de financiën - de
verbouwingskosten bedragen
ruim een halve ton - moeten nog
de puntjes op de i gezet worden.
Hiermee komt het college de ex-
ploitant en gebruikers van de zaal
als stichting Swing, ouderen en
carnavalsverenigingen tegemoet.
Die zijn al langer voorstander van
het verlevendigen van de zaal met
onder meer een lik verf, sfeervolle
verlichting en passende rolgordij-

nen. Maar binnenkort beginnen
met de werkzaamheden, zoals het
college tot voor kort voor ogen
stond, zou, aldus clubs en exploi-
tant, alleen maar leiden tot over-
last. Dan lopen schilders en leden
van carnavalsclubs,die in de maan-
den voor de drie dolle dagen al
veel activiteiten houden, elkaar in
de weg.
"In goed overleg met de gemeente
is nu besloten de werkzaamheden
na carnaval uit te voeren", zegt
een woordvoerder van Optisport,
de exploitant van Pica Mare. Het.
gebouw is van Gennep. Over wan-
neer na carnaval,dat medio februa-
ri is, gewerkt wordt en in hoeverre
de zaal in het voorjaar op slot
moet, is nog niks bekend.
Vooral D66'er Nol van Est heeft
er, na klachten van clubs en bur-
gers, bij PvdA-wethouder Mariet
Seegers herhaaldelijk op aange-
drongen 'het gevoel' weg te ne-
men dat je bij het betreden van de
feestzaal 'nog altijd een sporthal'
binnenstapt. De tot sociaal-cultu-
reel centrum verbouwde oude
sportzaal van Gennep is eind 2007
geopend. Dit nadat een gloed-
nieuw cultureel centrum elders fi-

. nancieel onhaalbaar bleek.


