
 

 

PERSMEDEDELING IN VERBAND MET DE HUISVUILZAKKEN IN 
LENNIK. 

“Zakkenrollers” op pad in Lennik  ?  

Men verwacht 20 huisvuilzakken op een rol en vindt er maar 18 à 19 huisvuilzakken . Men is 
niet alleen verwonderd maar ook voor een gedeelte voelt men zich bestolen wanneer men 
weet dat 1 huisvuilzak 2,07 € kost aan een Lennikenaar.  

Het college wentelt de verantwoordelijkheid af op de fabrikant doch het verhaal zit wel 
lichtjes anders in mekaar. Natuurlijk is de leverancier verantwoordelijk voor een correcte 
levering maar door de laksheid van het college is deze "oplichting" enkele maanden of 
misschien langer kunnen gebeuren.  

Het verhaal : Tijdens de vakantie hadden enkele Lennikenaren vastgesteld dat er te weinig 
huisvuilzakken waren op een rol (1,2 tot 3 zakken). Zonder enig probleem werd hen de 
ontbrekende zak(ken) op het gemeentehuis overhandigd. Hierop volgde geen onderzoek.  

Via een schrijven van Sporting Eizeringen werd het college nogmaals op gewezen dat er te 
weinig vuilniszakken waren op een rol (ze hadden drie rollen gekocht en alle drie hadden ze 
dit gebrek).  

In de publicatie van begin september van ons digitaal blad "Lennikse Tribune" 
http://www.lennik2000.be/standpunt/LENNIKSE_TRIBUNE--2014-09.pdf verwittigden we 
reeds de bevolking van deze mankementen, maar alle reacties van het college bleven uit. Ook 
de leden van het Schepencollege behoren tot onze trouwe lezers !  

We hebben deze zaak op de gemeenteraad van 22 september 2014 aangekaart en gevraagd 
welke maatregelen het college ging nemen. Het antwoord van de burgemeester lijkt ons nu 
wel belachelijk geworden.  

Ze meldde dat de gemeente slechts 1 doos had gevonden bij een doorverkoper en dat 
deze was meegenomen. Aan de zaak mocht niet te veel ruchtbaarheid gegeven worden 
anders stond iedereen aan het gemeenteloket om een bijkomende zak te vragen (sic).  

Hieruit blijkt dat tot op dat moment er nog geen enkele reactie was van het college op dit 
probleem en dat men de zaak maar wou laten bekoelen en absoluut niet dacht aan de 
bevolking die teveel betaalde.  Op de gemeenteraad zelf vroegen we om tenminste op de 
website al een mededeling omtrent het probleem aan de bevolking te laten weten. Wat niet 
gebeurde.  



Het feit dat er nog niet gecommuniceerd werd naar de bevolking op het moment dat men het 
mankement vaststelde (dus in de vakantie) en dat er tot op vandaag nog steeds rollen 
opduiken met de mankementen - zelfs op de gemeenteraad liet een gemeenteraadslid weten 
dat ze diezelfde dag een rol met 19 huisvuilzakken had gekocht -  laat ons besluiten dat het 
college niet doortastend te werk is gegaan en slechts nu na de grote persbelangstelling 
reageert. 

 Hierdoor leed de bevolking schade. Nochtans was het probleem heel gemakkelijk op te 
vangen : als men weet dat 1 huisvuilzak 35 gram weegt dient een pak 700 gram te wegen. 

Het was dan ook heel simpel om de verkooppunten van de huisvuilzakken (meestal 
tuincentra, kruidenierszaken of verkoop van voedingswaren) ONMIDDELLIJK t e 
verwittigen en de zakken te laten wegen. Een gewone keukenweegschaal is voldoende om een 
rol te wegen. Elke rol die minder dan 700 gram woog kon men zo onderscheppen en uit de 
verkoop halen (met een foutmarge van 20 gram is men zeker).  

Dit heeft men achteloos achterwege gelaten waardoor we nu met een groot probleem 
opgezadeld zitten.  
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