
 

Graag zou ik hebben dat men minstens 1x/week het huisvuil komt ophalen, zeker in de zomermaanden. En 
er ook iets gedaan wordt aan de duivenplaag! waar wij wonen kan je de was niet meer buiten drogen. 

Deze uitgangspunten hebben impact op de kosten van de gemeente Lennik en dus ook op de 

belastingen. 

Kostprijs huisvuil 

Afvalophaling kost aan de Lennikse gemeenschap jaarlijks veel geld. In 2010 en 2011 bedroeg de factuur 
meer dan 850 000 €. De opbrengsten van verkoop van huisvuilzakken en de milieubelasting brachten in 
2010 ongeveer 460 000 € op. De Lennikse belastingbetaler moet bijgevolg heel wat bijpassen.  

Jaarlijkse afvalstroom 

De hoeveelheid afval die jaarlijks gemiddeld bij elke Lennikenaar de deur uitgaat, bedroeg in 2010: 

- Restafval – huishoudelijk afval   85 kg 
- Papier/karton     80 kg  
- Glas(bollen)      29 kg  
- Grof vuil      16 kg 
- GFT       15 kg 
- PMD       14 kg 
- Klein gevaarlijk afval    1 kg 

Vuil vermijden 

De eerste opdracht van iedere inwoner bestaat er in afval te vermijden. Dit kan door producten aan te 
kopen die zo weinig mogelijk verpakt zijn, producten aan te kopen in hervulbare verpakkingen, gaan 
winkelen met een boodschappentas (de milieudienst van de gemeente Lennik stelt voor onze inwoners 
winkeltassen ter beschikking), beperken van aankoop van wegwerpartikelen (papieren zakdoeken, 
wegwerpbatterijen, blikjes, drankkartons, plastic flessen, …), … En het afval dat overblijft, dient uiteraard 
gesorteerd te worden!  

Afvalophaling 

In Lennik wordt het afval opgehaald door Haviland. Om aan de wensen van de Lennikenaren tegemoet te 
komen, werden tijdens de zomermaanden juli en augustus de ophaalbeurten nagenoeg reeds verdubbeld. 
Normalerwijze zijn er gedurende deze twee maanden 4 ophalingen, dit werd verhoogd tot 7. Deze 
frequentie kan niet verhoogd worden. 

Wanneer men daarenboven het afval voldoende sorteert, kan men met het niet-huishoudelijk afval 
probleemloos terecht in het containerpark. 

Duivenplaag 

Op en rond het Marktplein zijn er regelmatig wilde duiven te zien op het dak van het gemeentehuis. In het 
verleden werden reeds inspanningen gedaan om het aantal wilde duiven te verminderen en dit met 
wisselend succes. 

De Lennikenaar doet best de moeite die wilde duiven niet te voederen. Een mogelijkheid bestaat er in de 
duiven te vangen, hierdoor zal het aantal wilde duiven afnemen, maar ook hier hangt een kostenplaatje 
aan vast. 

Op plaatsen waar er een belangrijke wilde duivenpopulatie aanwezig is, kan de gemeente op 
venstertabletten of op de nok van het dak prikkers of elektrische schrikdraadjes plaatsen, maar dan is de 
kans reëel dat de duiven gewoon verhuizen naar de huizen van de Lennikenaar. 
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