Retributiereglement Recyclagepark
Burgerinitiatief?
Groot-Lochristi
Geachte inwoner,
Onze gemeentelijke ACV-afdeling hield in april 2010 een enquête
omtrent de verzuchtingen van 381 gebruikers inzake het containerpark.
Hieruit bleek ondermeer dat de meeste gebruikers tussen de 10 en de 14
beurten nodig hadden. Dat men als gebruiker wel bereid was om te
betalen op voorwaarde dat men een vrij groot aantal beurten gratis kreeg.
Op basis van deze resultaten hebben we een standpunt ingenomen inzake
een eventueel toekomstig reglement.
We hebben op de gemeentelijke milieuraad gepleit voor de maximaal mogelijke gratis dienstverlening. We
werden hierin niet gevolgd.
De gemeenteraadsbeslissing van 06/09/2010 legde het retributiereglement vast en voorziet een “gunst” dat
500 kg afval gratis mag aangeboden worden.
Met deze “gunst” kunnen we niet akkoord gaan omdat:
 grote gezinnen meer kans maken om de 500 kg te overschrijden dan kleine. Grote gezinnen hebben nood
aan een regeling waar men meer dan 500 kg kan binnenbrengen.
 vele gezinnen en/of alleenstaanden, zeker indien klein behuisd, zich regelmatiger maar met kleinere
hoeveelheden afval zullen aanbieden op het recyclagepark. Hierdoor is de kans groter dat ze de 15
beurten overschrijden. Zij hebben nood aan een regeling van meer dan 15 beurten maar zullen daarom
niet meer dan 500 kg afval binnenbrengen
 selecteren teveel bestraft wordt in plaats van beloond. Men zal geneigd zijn om de grijze container meer
te gebruiken voor zaken die men anders naar het containerpark brengt.
 omdat het sowieso een serieuze verhoging van de “indirecte belastingen” inhoudt. Wie reeds de
“simulatiefactuurtjes” ontving, zal kunnen bevestigen dat dit een dure zaak wordt voor de inwoners.
Nochtans kan de intercommunale heel wat geld maken van de “grondstoffen” die binnengebracht worden.
 Lochristi is een bloemengemeente en spoort de inwoners aan hun hof mooi aan te planten en te
onderhouden d.m.v. een prijs. Deze retributie staat haaks op de “vergroening” die de gemeente vraagt aan
haar inwoners. Zonder regelmatig snoeiwerk is een mooie voortuin onmogelijk.
Daarom willen we via een burgerinitiatief een eigen alternatief voorstel laten goedkeuren, dat enigszins
tegemoet komt aan bovenstaande grieven:

Elke gezinsentiteit (ongeacht de samenstelling) krijgt 15 aanbiedingen of 600 kg gratis.
Hierbij wordt de voordeligste keuze voor de gebruiker in rekening gebracht.
We vragen jullie steun om dit te realiseren. Waar we wettelijk slechts 300 handtekeningen nodig hebben
willen we een veel groter aantal burgers achter onze eis scharen. Teken daarom met gans je gezin en je
kennissen, woonachtig te Lochristi, ouder dan 16 jaar, de petitielijst op keerzijde. Enkel met een gigantisch
aantal handtekeningen zullen we het gemeentebestuur kunnen overtuigen.
Deponeer dit in de brievenbussen van het ACV (Dorp West 10, Beerveldedorp 64, KPJ Triestlaan 33,
Zevenekendorp 89) of bij één van onderstaande bestuursleden.
Verslijcke Marc, Kapelstraat 65
Chris Dierick, Begoniastraat 8
Charles Ghyselinck, Ledebeekweg 186
Hans Schepens, Koning Leopold-II-laan 36
Praet Valère, Haenhoutstraat 106
Kris De Plus, Parochiedreef 14
Van Damme Etienne, Hoekstraat 15
Schepens Albert, Zevenekendorp 115
We danken jullie voor de medewerking en hopen samen met jullie dat ons voorstel goedgekeurd wordt
Marc Verslijcke
Voorzitter ACV Groot-Lochristi

Meer argumenten vind je op onze website. Je kan bovendien
bijkomende lijsten downloaden: www.acv-groot-lochristi.be

VOORSTELLEN VAN BURGERS
De ondergetekenden steunen het voorstel van de gemeentelijke ACV-afdeling
Lochristi om volgend verzoek en/of vraag over de gemeentelijke beleidsvoering en
dienstverlening op de agenda van de gemeenteraad in te schrijven:

Groot-

Wijziging van het retributiereglement recyclagepark waarbij gebruikers slechts
een rekening krijgen na 15 gratis beurten of na 600 kg gratis. Hierbij wordt
automatisch de meest voordelige regeling toegekend.
Nr

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Naam

Voornaam

Geboortedatum

Adres

Handtekening

