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Vraag
Het is bekend dat het IDOP Neerkant door de provincie is afgewezen zoals ons ook te kennen is gegeven in de Raadsinformatiebrief (RIB-GD-1041) van 14 december 2010 met als onderwerp: afwijzing
subsidie aanvraag IDOP Neerkant.
In deze raadsinformatiebrief wordt aangegeven dat gekeken zal worden naar maatwerk. Zeker gezien
de nieuwe ontwikkelingen in Neerkant die een veel meer sterk sociaal karakter hebben en belangrijk
zijn voor de leefbaarheid in Neerkant. Daarom hebben wij de volgende vragen:
1. Kunt u ons inzicht geven op welke termijnen deze ontwikkelingen opgepakt gaan worden of is dit
slechts een loze belofte?
2. Hoe gaat u de betrokken partijen betrekken bij deze maatwerk aanpak?
3. De IDOP aanvraag beslaat een 50-50 co-financiering. Is het 50% gedeelte dat de gemeente Deurne
hierin zou stoppen al begroot of moeten er überhaupt nog middelen gevonden worden?
4. Zijn er andere subsidie regelingen waar de gemeente Deurne op in kan schrijven om zodoende
deze belangrijke ontwikkelingen voor de leefbaarheid van Neerkant op termijn te realiseren?
Antwoord
De onderstaande antwoorden op uw vragen zijn dezelfde als wij u meerdere malen persoonlijk hebben
gegeven:
1. Kunt u ons inzicht geven op welke termijnen deze ontwikkelingen opgepakt gaan worden of is dit
slechts een loze belofte?
In de raadsinformatiebrief is aangegeven dat we zullen kijken naar maatwerk oplossingen om deze nieuwe ontwikkelingen te steunen. Hiermee werd bedoeld dat de gemeente per ontwikkeling
opzoek gaat naar alternatieve externe financieringsmiddelen om deze projecten te ondersteunen.
Hiermee zijn we reeds in oktober 2010 gestart. Er is toen gesproken met het SRE, de provincie en
de subsidioloog. Uit deze gesprekken bleek dat vele subsidiemogelijkheden bevroren zijn en er
momenteel geen mogelijkheden zijn om deze nieuwe ontwikkelingen financieel te ondersteunen.
Overigens het Integraal Kind Centrum wordt wel opgericht, we hoopten echter om dit project ook
een (financiële) impuls te geven.
2. Hoe gaat u de betrokken partijen betrekken bij deze maatwerk aanpak?
Zoals bij de beantwoording van de vorige vraag reeds is gemeld, bestaat de genoemde maatwerk
aanpak uit het zoeken naar alternatieve externe financieringsmiddelen. Dit is door de gemeente
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zelf uitgevoerd. Over de vorderingen en de uitkomsten van deze zoektocht zijn de dorpsraad de
inwoners en een raadslid op de hoogte gesteld. Mochten de subsidiemogelijkheden weer opengesteld worden (bijvoorbeeld naar aanleiding van de Provinciale Statenverkiezingen) zal de gemeente hier op inspringen. Er zal dan ook contact opgenomen worden met de dorpsraad.
3. De IDOP aanvraag beslaat een 50-50 co-financiering. Is het 50% gedeelte dat de gemeente Deurne hierin zou stoppen al begroot of moeten er überhaupt nog middelen gevonden worden?
De vraag naar middelen voor IDOP Neerkant is niet opgenomen in de begroting 2011. Pas als zou
blijken dat er cofinanciering vanuit de provincie beschikbaar werd gesteld, zou er naar het gemeentelijke aandeel (50%) worden gezocht.
4. Zijn er andere subsidieregelingen waar de gemeente Deurne op in kan schrijven om zodoende
deze belangrijke ontwikkelingen voor de leefbaarheid van Neerkant op termijn te realiseren?
Zie voor de beantwoording van deze vraag 1 en 2.

Tot slot willen wij graag de negatieve teneur doorbreken door ook de positieve zaken in Neerkant aan
te geven. Dit ook omdat in Neerkant de laatste jaren een aantal zaken zijn gerealiseerd die in de andere
kernen in de IDOP’s zijn meegenomen;
 het recentelijk opgeknapte sportpark, waarbij de tennis- en voetbalsport gecentraliseerd zijn;
 de bouw van starterwoningen aan de Pijlkruidweg;
 de basisschool De Willibrordus wordt uitgebouwd. Hierin krijgt het Integraal Kindcentrum
(IKC) een plek;
 er zijn verkeersmaatregelen genomen om het verkeer door Neerkant te ontmoedigen;
 De aanpak van een aantal zand- en puinwegwegen die verhard zijn,
 De verbetering van de Keulsebaan en de Heitrak/Dorpsstraat
 De 60-km wegen
 de realisatie van een medische voorziening in de voormalige pastorie waarin een huisarts, een
fysiotherapeut en apotheek zich zullen vestigen.
Ook zijn er in Neerkant, in tegenstelling tot de andere kleine kernen, veel goede voorzieningen aanwezig zoals:
 het gemeenschapshuis “De Moost”. Hierin bevinden zich: peuterspeelzaal, bibliotheek, speelo-theek en een jeugdsoos. Ook wordt het gemeenschapshuis gebruikt door Neerkantse verenigingen en clubs. Als maatschappelijke- en zorgvoorzieningen zijn er in de Moost: huisarts, fysiotherapeut, bloedprikdienst, weeguurtje (geen volledig consultatiebureau, ouderenadviseur
(signalering, advisering), tafeltje dekje, kruisvereniging, internethoekje De Moost, Vervoersdienst (oproepbasis), themabijeenkomsten;
 een kleine supermarkt;
 een kledingwinkel;
 winkel met huishoudelijke artikelen en speelgoed;
 fietsenwinkel;
 de Boerenbond;
 elektronicamarkt;
 bouwmarkt;
 meubelwinkel;
 caravanhandel;
 kapsalon;
 postagentschap;
 een schoonheidssalon;
 vier horecagelegenheden;
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de basisschool;
de kerk;
de begraafplaats;
een zorgboerderij (Op de Mozik).
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