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’Moordstad’ Zelzate is
misschien wel te goed voor
sociaal zwakkeren
ZELZATE - Politiek Zelzate maakt zich ernstig zorgen over het aantal moorden dat de
afgelopen paar jaar in de kanaalgemeente werd gepleegd. Vorige week bracht een
vrouw in een appartement aan het Europaplein haar vierjarig zoontje om het leven. Ze
verdronk hem in bad. Haar poging om zelfmoord te plegen, mislukte. Ze is inmiddels
overgebracht naar de gevangenis.
De afgelopen vier jaar werden ook vijf andere moorden gepleegd. Het bezorgde de grensgemeente
de weinig fraaie bijnaam ’moordstad’. Voorzitter M. Acke van de CD&V-fractie (christendemocraten) in de Zelzaatse gemeenteraad zoekt de oorzaak in de al te klantvriendelijke sociale
voorzieningen, die het plaatselijke OCMW (een tegenhanger van de Nederlandse sociale dienst)
biedt. Dat beleid wreekt zich, meent Acke. Hij wijst terloops op de ingrijpende veranderingen die
Zelzate de afgelopen decennia doormaakte, zoals de verlegging en verbreding van het Kanaal
Gent-Terneuzen en de aanleg van de Expresweg en de Kennedylaan. Die leidden tot sloop van een
deel van het woningbestand, dat ruimschoots werd gecompenseerd door nieuwbouw in de sociale
sector.
Volgens Acke oefent dat goedkope woningbestand een grote aantrekkingskracht uit op mensen uit
de rest van Vlaanderen. „Het sterk uitgebreide en zeer toegankelijke aanbod van financiële,
logistieke en sociale voorzieningen maakt dat ons OCMW gekend is tot ver buiten Zelzate en
daardoor hulpbehoevende mensen aantrekt van de ganse regio. Ook het zeer hoge aantal sociale
huurwoningen creëert een belangrijk aanzuigeffect voor alleenstaanden uit de wijde omgeving“,
schrijft Acke in een open brief op zijn website. In de sociale sector zijn in Zelzate 615 woningen
en 170 appartementen te huur. Dat is 14,5 procent van het woningbestand. De gemeente komt
daarmee op de derde plaats in Vlaanderen, achter Spiere-Helkijn en Willebroek.
In Zelzate staan nog eens 300 mensen op de wachtlijst voor een sociale huurwoning. Acke vraagt
zich af of Zelzate de verantwoordelijkheid voor de sociale opvang van de hele regio moet blijven
dragen. ,,Is Zelzate niet té sociaal en kan het gemeentebestuur de kosten van dergelijk
verregaand sociaal beleid financieel blijven dragen?’’
Het raadslid vindt het hoog tijd om grondig te onderzoeken hoe het leefklimaat kan worden
verbeterd.
OCMW-voorzitter F. De Vilder wees al eerder op de problematiek, die volgens hem vooral wordt
veroorzaakt door verzakende buurgemeenten. Die zouden sociaal zwakkeren te snel doorsturen
naar Zelzate.
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