Zelzate pakt probleemcafé’s hard aan
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ZELZATE - De gemeente en de politie van Zelzate gaan hard optreden tegen groepen
jongeren die al twee jaar lang het uitgaansleven in het centrum van de grensgemeente
teisteren. Na de zoveelste vechtpartij, waarbij een aantal ondernemers en een lid van het
schepencollege doelwit waren, heeft burgemeester J. Schenkels een aantal probleemcafés een
vervroegde sluitingstijd opgelegd.
Bij de vechtpartij was een groep van dertig jongeren betrokken. Vier mensen moesten met breuken,
kneuzingen en snijwonden worden opgenomen in het ziekenhuis. De politie rukte uit met zeven
wagens. Na spoedberaad met vertegenwoordigers van het parket in Gent en de lokale politie besloot
Schenkels op te treden. ,,Dit is een tijdelijke maatregel die kan worden verlengd of in het slechtste
geval kan worden omgezet in een definitieve sluiting van deze inrichting.’’ Een woordvoerder van
de politie: ,,Het werd hoog tijd dat er werd ingegrepen, want ieder weekend moesten we in dezelfde
cafés optreden bij vechtpartijen, nachtlawaai of andere ongeregeldheden.’’
Onderzoek
Daarbij waren steevast grote groepen jonge cafébezoekers van buiten de gemeente betrokken. Er is
inmiddels een gerechtelijk onderzoek naar de herrieschoppers gaande.
De politie had de afgelopen jaren de handen vol aan alle mogelijke vormen van overlast, die zich
concentreerde rond de Grote Markt en belendende straten en pleinen. Het CD&V-raadslid M. Acke
analyseerde de cijfers. Van 1 januari 2004 tot half december van dit jaar trad de politie ruim 540
keer op bij vechtpartijen, vandalisme, dronkenschap, lawaaioverlast, parkeerovertredingen en
ongevallen. Volgens Acke is er sprake van een stijging. In 2004 kwam de politie 231 keer in actie,
maar dit jaar steeg dat aantal tot iets meer dan 300. Ook het aantal inbraken, diefstallen, openbare
zedenschennis en misdrijven waarbij drugs in het spel waren, steeg aanzienlijk.
Patrouilles
Conclusie van Acke: ,,Er moet meer preventief gepatrouilleerd worden, zodat de rust terugkeert en
het uitgaanscentrum van Zelzate weer veilig en aantrekkelijk is.“ Tijdens een bijeenkomst van de
christen-democraten kreeg Acke steun van bewoners van de Grote Markt en een aantal
horecaondernemers. Ook zij drongen aan op meer politietoezicht en een doortastender optreden bij
alle mogelijke vormen van overlast. Om een andere vorm van overlast, die van drugsdealers en gebruikers, het hoofd te kunnen bieden, heeft de gemeente een drugspreventiewerkster aangesteld.

