
 

Pleidooi voor een ander en beter Lenniks afvalbeleid 
 
Sinds het aantreden van het OpenVLD–CD&V bestuur in 2013 beleeft het afvalbeleid in Lennik woelige tijden. 
 

1. We zijn intussen reeds vergeten dat begin deze legislatuur Lennik opgeschrikt werd door de beruchte 
“afvalzakkenfraude”. Een aangekocht pak grijze afvalzakken bevatte plots tot 4 zakken minder dan het vereiste 
aantal van 20. Maandenlang werd door het OpenVLD-CD&V-bestuur gedaan of haar neus bloedde, intussen stak 
ze wel de meeropbrengst van de niet geleverde maar aangerekende opbrengst aan huisvuilzakken in haar zak. 
Lennik haalde er de nationale pers mee. 
 

2. Sinds 2014 hebben de Lennikse OpenVLD en CD&V de prijzen van de grijze huisvuilzakken drastisch 
opgetrokken. In Lennik kost een huisvuilzak (restafval) € 2,43.  Ter vergelijking de buurgemeenten: 

- Ternat    € 2,30  (-5%) 
- Dilbeek    € 1,74  (-28%) 
- Pepingen   € 1,71  (-30%) 
- Sint-Pieters-Leeuw  € 1,38  (-43%) 
- Roosdaal   € 1,38  (-43%) 
- Gooik    € 1,31  (-46%) 

3. Eind 2015 werd de milieubelasting (€ 55,00 per adres: inwoner, verblijfhouder of vereniging) afgeschaft. De 
lagere inkomsten voor de gemeente (€ 209.083 in 2015) zouden gecompenseerd worden door de extra 
inkomsten uit een verhoging van de retributiegelden voor het gebruik van het intergemeentelijk containerpark 
te Pepingen.  
Geschatte opbrengst: € 284.000 
Dit is in hoofde van OpenVLD – CD&V geen nul-operatie maar een verhoging van de retributierechten. 

Geschatte meeropbrengst verhoging rechten containerpark € 284.000 
Afgeschafte milieubelasting      € 209.000 
Geschatte meer inkomsten      € 75.000 

 
4. Eind 2015 werden de retributierechten voor toegang tot het containerpark door OpenVLD-CD&V drastisch 

verhoogd. De prijsverhogingen toegepast in het intergemeentelijk containerpark te Pepingen maken dit 
containerpark tot het duurste van de streek. 

Een kg afval kost in Lennik     € 0,16 per kg 
Ter vergelijking de kost:  In Gooik  € 0,03 per kg 

In Dilbeek  € 0,05 per kg 
- Bouwafval  afgeleverd op het containerpark kost in Lennik 432% meer dan Gooik en 220% meer dan Dilbeek 
- Groenafval afgeleverd op het containerpark kost in Lennik 167% meer dan Gooik en 220% meer dan Dilbeek 

 
5. De prijsverhoging voor toegang tot het intercommunaal containerpark te Pepingen had als onmiddellijk gevolg 

dat het aantal bezoekers drastisch daalde tot nog gemiddeld slechts 20 bezoekers per dag. 
6. Een tweede gevolg van de verhoging van de retributierechten tot toegang tot het containerpark, was dat de 

aangevoerde fracties drastisch daalden: de daling bedraagt 74% - m.a.w. wanneer er vroeger 100 kg afval 
binnen gebracht werd, is dit nu gedaald tot 26 kg.  

 
Conclusie 
De extra opbrengst van de verhoging van de retributierechten zal voor het containerpark niet € 284.000 bedragen 
maar maximaal € 142.000 ... 
 
Eindconclusie 
Het Lenniks afvalbeleid van Open VLD – CD&V is te weinig efficiënt en veel te duur 
Het Lenniks afvalbeleid van Open VLD – CD&V bevordert het sluikstorten 
Het Lenniks afvalbeleid van OpenVLD – CD&V getuigt van een natte-vingerpolitiek en politiek geklungel 


