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OVERWEEGT CD&V EEN PRIJSVERHOGING VAN DE AFVALOPHALING OF 
HET CONTAINERPARK ? 
 
Raadslid Filip Michiels interpelleerde de meerderheid over haar afvalbeleid. SVVO maakte er een van 
haar politieke hoofdthema’s van bij de verkiezingen om het dure en klantonvriendelijke containerpark 
aan te klagen. Het beleid in Oosterzele zet helemaal niet aan tot recyclage want recycleerbaar afval 
(dat geld opbrengt bij ILVA) is er even duur als niet recycleerbaar afval.  
Dit blijkt duidelijk uit de statistieken: Oosterzele is de slechtste leerling van alle ILVA-gemeentes in het 
percentage (slechts 14%) afval dat op het containerpark verzameld wordt; Oosterzele is 2de slechtste 
leerling omtrent de ophaling van restafval (50% meer dan het gemiddelde). De kosten van groenafval, 
ijzerwaren, bouwafval enz… vliegen de pan uit.  Na de invoering van het diftar-systeem is de kostprijs 
voor het afvalbeheer in bijna alle gemeenten sterk gedaald.  Alleen onze gemeente scoort slechter. 
Gemiddeld schommelt de nettokost per gezin tussen de 86 en de 100 euro.  Onze gemeente wijkt hier 
sterk van af en breekt het record met meer dan 150 euro per gezin.  
 
Binnenkort wordt opnieuw een milieuweekend georganiseerd in Oosterzele, maar dit sluikstortophaal-
weekend alleen is niet voldoende om de Oosterzelenaren bewust te maken van het afvalprobleem. 
  
Wat de ophaling van de restafvalfractie huis- aan huis betreft, stelde de beleidsconferentie van IILVA 
eind oktober voor de tarieven voor afvalzakken van 45 liter te verhogen van € 1 naar € 1,10 en voor 
zakken van 60 liter van € 1,25 naar € 1,35.  De huidige tarieven in Oosterzele voor de ophaling van 
een container van 140 liter en 240 zijn € 1,00 resp. € 2,00.  
  
Raadslid Michiels stelde de zaken scherp: “nu zijn er 2 opties mogelijk: ofwel maken we recycleerbare 
producten goedkoop of gratis op het containerpark (wat een vermindering van de restfractie met zich 
zal meebrengen), ofwel volgen jullie ILVA in de voorgestelde tariefregeling.  Wat is hierin de keuze 
van deze meerderheid?” 
 
Schepen De Turck verweerde zich als een duivel in een wijwatervat.  Zij ligt zelfs wakker van het af-
valdossier.  Helaas kwam er geen antwoord op de gestelde vraag. “Daarvoor is meer overleg nodig 
met ILVA.” 
Zij lichtte toch wel al de sluier van een aantal probleempunten volgens haar of actiepunten: 

- het feit dat Oosterzele zo slecht scoort inzake restafval is ondermeer de fout van de zelfstan-
digen die meerdere grote grijze vuilbakken hebben en dus industrieel afval meegeven met de 
restfractie!  

- Als we de ILVA-tariefering zouden toepassen op onze grijze vuilbakken, dan zouden de grote 
vuilbakken geen 2 maar 5 euro moeten kosten 

- Het maximumtarief voor groenafval is reeds gezakt, zodat groenafval reeds goedkoper is dan 
vroeger. 

- Er komt een actie waarbij de grote grijze vuilbakken moeten omgewisseld worden met kleine. 
Zij stelde ook al wat vragen aan ILVA over het beheer van het containerpark. Ook zou ILVA moeten 
overwegen een houthakselbox ter beschikking te stellen. 
 
SVVO kijkt uit naar de maatregelen die zullen voorgesteld worden. 
 
SVVO herhaalt haar basisstandpunt terzake: recycleerbaar afval waaraan ILVA geld verdient, moet 
gratis op het containerpark.  SVVO zal zich blijvend verzetten tegen een eventuele prijsverhoging voor 
de Oosterzeelse bewoners.   SVVO blijft ijveren voor een beleid dat inspanningen voor recyclage be-
loont in plaats van te ontmoedigen zoals vandaag. 
 
 
DE ONAFHANKELIJKE ADVIESFUNCTIE VAN DE GECORO WORDT 
ONTKRACHT 
 
De GECORO (gemeentelijke raad ruimtelijke ordening) is bij uitstek een technisch adviesorgaan in het 
zeer moeilijke en gevoelige domein van de ruimtelijke ordening.  Het is bij uitstek een niet-politiek or-
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gaan waar ook de bewoners hun zeg moeten hebben.  Het is wel de bedoeling dat alle bewoners van 
alle strekkingen hierin vertegenwoordigd zijn.  Politieke partijen kunnen enkel vertegenwoordigd zijn 
door waarnemers die niet stemgerechtigd zijn.  Het moet wel degelijk een politiek onafhankelijk or-
gaan zijn. 
Maar niet in Oosterzele: 

- Bijna de helft van de inwoners die voor SVVO stemden zijn NIET vertegenwoordigd met effec-
tieve leden.  Zelfs zeer verdienstelijke leden die al jaren ervaring hadden in de materie werden 
nu geweerd. 

- CD&V en Groen! droppen hun politieke vertegenwoordiger nu als effectief lid in de GECORO 
en wijzen een nieuwe politieke waarnemer aan. 

 
Fractieleider Luc Verbanck kloeg terecht deze gang van zaken aan.  De legitimiteit van dit orgaan is 
verdwenen.  Luc Verbanck vreest dat de GECORO louter een “een volgzaam orgaan en een doekje 
voor het bloeden is voor de vele verkavelingsprojecten die de vrienden aan het voorbereiden zijn”. 
 
SVVO zal dus meer dan kritisch en met meer dan gewone aandacht de dossiers terzake volgen en 
“vriendjespolitiek” terzake aanklagen. 
 
 
 
 
Namens de SVVO-fractie 
Jan Bogaert 
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