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Koffie en 'stjeefcake' in
plaats van wiet aan de
grens
door Frank van Cooten
Maandag 19 maart 2007 - ZELZATE - De bestuurder van een oud laaghangend Frans
Peugeotje tuft over de Willem de Zwijgerlaan in Terneuzen. De inzittenden hebben net
even boodschappen gedaan bij koffieshop Checkpoint of Miami.

Passanten bij de grens in Zelzate krijgen cake en koffie aangeboden van
actievoerders. De ludieke actie is opgezet als protest tegen een mogelijke
verplaatsing van de Terneuzense koffieshops naar een locatie bij de grens. Foto
Wim: Kooyman
Relaxed met een stevige joint in zijn rechterhand stuurt hij naar de grens bij Zelzate. Daar
stuiten de Fransen op de geïmproviseerde koffieshop 'De Grens'. Daar is echter geen wiet of
spacecake verkrijgbaar, maar gewoon koffie en 'Stjeefcake'. Stjeef is de bijnaam van de
Vlaamse politieke partij CDenV (Christen-Democratisch en Vlaams) in Zelzate. Leden van
deze partij in de gemeenteraad van Zelzate voerden zaterdag actie tegen de mogelijke komst
van een echte koffieshop aan de grens.
Aan passerende automobilisten deelden partijgenoten en sympathisanten, getooid in oranje
hesjes en een button van 'coffeeshop De Grens', een petitie uit met krachtige taal. "CDenVZelzate zal zich tot de laatste snik verzetten tegen de komst van een koffieshop bij de grens.
Terneuzen en heel Nederland moeten beseffen dat dit niet getuigt van goed goed nabuurschap
en dus ontoelaatbaar is."
De actievoerders vrezen dat het gemeentebestuur van Terneuzen serieus nadenkt over de
oprichting van een koffieshop bij de Belgische grens om van de overlast van Belgische en
Franse softdrugsgebruikers af te zijn. Die veroorzaken veel verkeershinder in de binnenstad
bij koffieshops Checkpoint en Miami.

Volgens burgemeester Jan Lonink is dat nog lang niet zeker. "Mocht verplaatsing aan de orde
zijn, dan komt er zeker geen shop vlakbij de grens", zei hij afgelopen week.
De actievoerders waren zaterdag niet overtuigd. VVD-Tweede Kamerlid Fred Teeven
woekerde de angst nog aan toen hij zich voorstander verklaarde van een dergelijke shops, zo
dicht mogelijk bij de grens. Hij vindt dat België niet moet klagen omdat het vooral de Belgen
en de Fransen zijn die de boel in Terneuzen onveilig maken.
Uit de reacties onder de Vlaamse partijgenoten en sympathisanten bleek dat Teeven niet op
een warm onthaal hoeft te rekenen in Zelzate en omgeving. Ook partijgenoten uit andere
Vlaamse grensgemeenten, zoals Assenede, kwamen zaterdag een kijkje nemen om Zelzate
een hart onder de riem te steken.
De Zelzaatse bezwaren richten zich vooral over de verplaatsing van overlast van Terneuzen
naar Zelzate. De drempel om drugs aan te schaffen voor de jeugd van Zelzate wordt verlaagd,
de lopende preventiecampagnes van gemeentebestuur en scholen tegen drugs worden
doorkruist en de aanwezigheid van een koffieshop trekt extra criminaliteit aan, zo is de
verwachting.
De actievoerders vroegen de passerende automobilisten de petitie te ondertekenen. De
ondertekenaars vragen het gemeentebestuur van Terneuzen af te zien van alle verdere plannen
voor oprichting van een dergelijke koffieshop in de grensstreek.
"We krijgen overwegend positieve reacties", zegt CDenV-raadslid Carine van Belleghem.
"Maar natuurlijk niet van iedereen."
Ze keek daarbij meewarig naar een Nederlandse automobilist die niet wilde stoppen.
Luid claxonnerend liet hij zijn afkeur blijken. De gratis koffie en 'stjeefcake', waren niet aan
hem besteed.
"Maar gelukkig zijn dit soort reacties incidenteel." De koffie en 'stjeefcake' werden
aangeboden als veilig alternatief voor wiet en spacecake. De petitie wordt vandaag uitgedeeld
op de weekmarkt in Zelzate. Het pamflet wordt later overhandigd aan het gemeentebestuur
van Terneuzen.

