
Gemeente wil dat inwoners opnieuw 
met asbest naar het containerpark 
kunnen: “En maak ophalingen aan huis 
mogelijk” 
 
De gemeente Oosterzele vraagt aan afvalintercommunale Ilva om meer aandacht te 
besteden aan de inzameling en ophaling van asbest. Oosterzele hoopt dat andere 
gemeenten die vraag volgen. 
 
Raadslid Filip Michiels (Open VLD) had zich in december al vragen gesteld over de manier 
waarop Ilva van plan is om asbest in te zamelen. Hij bereidde een schriftelijke vraag voor 
om via 
 
de gemeenteraad voor te stellen om asbest aan huis op te halen. Meerderheidspartijen 
CD&V en N-VA maakten op hun beurt een motie met dezelfde vraag. Er wordt ook 
gevraagd dat alle recyclageparken van het Ilva-werkinsgebied asbest zouden 
aanvaarden. “Momenteel kan dat slechts in vier parken, en niet langer meer in 
Oosterzele”, aldus Michiels. “Dat vinden wij niet kunnen. Een inwoner van Oosterzele 
moet in de eigen gemeente terecht kunnen. Nu moet je een afspraak maken voor een 
recyclagepark in een naburige gemeente. En net als bij andere afvalintercommunales 
moet het ook mogelijk zijn om speciale zakken ter beschikking te stellen en asbest aan 
huis op te halen. Dat gebeurt al in acht van de tien Vlaamse gemeenten.” 
 
Premiesystemen 
 
Michiels en partijgenoot Kaat Pien klaagden eerder al over de stijging van de 
afvalfactuur. “De kost voor restafval is sinds 2014 meer dan verdubbeld. Nu werden 
recent ook de tarieven voor het gebruik van het recyclagepark met de helft opgetrokken. 
Oosterzelenaren die recycleren betalen sinds 1 januari vijftig procent meer om afval aan 
te bieden op het 
 
containerpark. Dat stimuleert de inwoners niet om te sorteren. We vragen om een 
premiesysteem uit te werken voor kwetsbare doelgroepen.” 
 
Volgens OCMW-voorzitter Els De Turck (CD&V) is er nog te veel onduidelijkheid over wie 
die doelgroepen precies zijn, maar het voorstel wordt verder bekeken. 
 
Recent verlaagd 
 
Open VLD vraagt tegelijk nog een keer om de algemene gemeentebelasting af te 
schaffen of te verlagen. “De Oosterzelenaar betaalt twee keer voor afval. Eerst via het 
diftar-systeem, per ophaling en per kilo. Dat is een correct systeem. Maar daarnaast 
betaalt hij ook nog eens via de algemene gemeentebelasting.” 
 
“Deze belasting werd recent nog verlaagd”, reageert schepen van Financiën Marleen 
Verdonck (CD&V). “Wanneer er financiële ruimte is, kan dat opnieuw. We willen wel eerst 
de invloed van corona op de belastingsinkomsten afwachten. Dat zal pas in de komende 
jaren duidelijk worden.” 
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