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Protest beleid koffieshops
Vrijdag 16 maart 2007 - TERNEUZEN - Als de gemeente Terneuzen overgaat tot
verplaatsing van een koffieshop vanuit de binnenstad van Terneuzen naar het
buitengebied, mag van het Zelzaatse CD en V-raadslid Martin Acke de grens met België
dicht.
De overlast die de twee gedoogde shops in Terneuzen veroorzaken, zou dan naar het centrum van
Zelzate worden verplaatst. En dat is voor de christen-democraat Acke onacceptabel. Niet alleen
de drempel voor jongeren om drugs aan te schaffen zou er door worden verlaagd, ook is er de
vrees voor extra criminaliteit. Inspanningen om de Zelzaatse jeugd weg te houden van drugs
zouden dan ook nutteloos zijn. Acke reageert hiermee op uitlatingen van VVD-Tweede Kamerlid
Teeven. Die verklaarde vorige week dat plaatsing van koffieshops zo dicht mogelijk bij de grens de
enige manier is om de overlast, waaronder parkeerproblemen, roekeloos rijgedrag en wildplassen,
in Terneuzen te beteugelen. Dat de Belgen daar grote moeite mee hebben, vindt Teeven niet zo
belangrijk omdat vooral Belgen en Fransen Terneuzen onveilig maken.
Acke volgt die redenering niet. Want als de schuld van de overlast bij de Belgen en Fransen ligt,
vindt hij het logisch dat de shops in Terneuzen worden gesloten. "Als er toch weinig Nederlandse
afnemers zijn, moet niemand bang zijn voor de politieke gevolgen. Het is duidelijk dat Terneuzen
bepaalde inkomsten niet wil kwijtraken", aldus Acke die er ook op wijst dat de openbare verkoop
van een concessie voor een grenskoffieshop zeer veel geld in het laatje kan brengen.
Om zijn protest kracht bij te zetten, houdt Acke zaterdagmiddag samen met enkele
sympathisanten tussen twee en vier uur een ludieke actie aan de grens. In een 'koffieshop' aan de
grens bieden zij passanten gratis 'coffee' en 'stjeefcake' aan. "Twee volledig veilige producten als
alternatief voor wiet en spacecake", noemt Acke die. Bezoekers kunnen meteen ook een petitie
ondertekenen.
Burgemeester Jan Lonink van Terneuzen neemt de actie van Acke nauwelijk serieus. "Want wij
verdienen geen cent aan de koffieshops. Verder is de veiling voor een nieuw verkooppunt een
gepasseerd station. En mocht verplaatsing aan de orde zijn, dan komt er zeker geen shop vlakbij
de grens."

Belgen vinden koffieshop in buitengebied van Terneuzen niet acceptabel. Zelzaats raadslid snapt
niet waarom shops in centrum Terneuzen niet dicht kunnen.
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