
Borne zonder afval

Meer informatie over afval scheiden? 
Kijk op www.twentemilieu.nl

Simpel 
scheiden
“Het verbaast me elke keer 
weer hoe weinig restafval 
overblijft als je plastic ver-
pakkingen, blik en drank-
kartonnen scheidt. Door mijn 
deelname aan het afvalproject 
100-100-100 van Twente Milieu 
vorig jaar, weet ik uit eigen 
ervaring hoeveel winst er valt 
te behalen in het scheiden 
van verpakkingen en hoe 
simpel het is. En als iedereen 
dat nou doet, kunnen we er 
samen voor zorgen dat in 2030 
de hoeveelheid restafval per 
inwoner nog maar 50 kilo is, 
in plaats van 227 kilo. Dat is 
het doel, waarbij uiteraard 
geldt: hoe eerder hoe beter. 
Scheiden dus en op naar een 
nóg duurzamer Borne, een 
Borne zonder (rest)afval!”

Michel Kotteman
Wethouder

Vanaf april worden uw verpakkingen zoals plastic, drankenkartons en blik op een 
andere manier ingezameld door Twente Milieu. Brengt u nu nog de verpakkingen 
naar de oranje verpakkingencontainer bij u in de buurt, per april doen we het anders 
én makkelijker!

Verpakkingencontainer voor laagbouw
Bornse inwoners met een laagbouwwoning krijgen binnenkort een grijze container met 
oranje deksel voor de verpakkingen. Twente Milieu gaat de container één keer in de vier 
weken legen. De verpakkingencontainer heeft een inhoud van 240 liter. Dat is vergelijk-
baar met uw huidige containers voor restafval en GFT, die gewoon in gebruik blijven. 
Wel is het zo dat uw container voor restafval straks één keer in de vier weken wordt 
geleegd. Door het gebruik van de verpakkingencontainer wordt het immers mogelijk uw 
verpakkingen makkelijker te  scheiden, waardoor het restafval vermindert.

Uitdelen start eind maart
De verpakkingencontainer wordt vanaf eind maart verspreid. Alle inwoners met een laagbouwwoning krijgen daarover een brief. 
Die valt naar verwachting in de week van 13 maart in de brievenbus. In de brief staat wanneer en op welke dag Twente Milieu start 
met de huis aan huis inzameling van verpakkingen. 

Zelf uw verpakkingen wegbrengen?
Als u geen verpakkingencontainer wilt, kunt u dat aangeven. Ook daarover leest u meer in de brief die wordt verspreid onder de 
inwoners met een laagbouwwoning. U kunt in dat geval gebruik blijven maken van één van de milieupleintjes bij u in de buurt. 
Wilt u weten waar een milieuplein bij u in de buurt is? Kijk dan op www.twentemilieu.nl bij ‘containerlocaties’.

Ondergrondse containers 
Bewoners van hoogbouwwoningen kunnen uiteraard gewoon gebruik blijven maken van de milieupleintjes. In de loop van het 
voorjaar worden de bovengrondse verzamelcontainers op de milieupleintjes vervangen door ondergrondse containers. 
Ook de bestaande bovengrondse verzamelcontainers voor restafval worden bij hoogbouwwoningen in de eerste helft van dit 
jaar vervangen door ondergrondse containers. 
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De verpakkingencontainer wordt vanaf eind maart verspreid. Alle inwoners met een laagbouwwoning krijgen daarover een brief. 

Verpakkingen: wat wel, en wat niet? 

Wat wel...
Plastic 
- Plastic tassen en brood-, pasta- en snoepzakken
- Verpakkingen van vleeswaren en kaas
- Folies van tijdschriften en reclamefolders
-  Verpakkingen van o.a. tandenborstels, snoeren en schroeven
-  Boterkuipjes, sausbakjes, smeerkaas-, paté- of koffiemelkkuipjes
-  Groente-, fruit- en saladebakjes en zakjes, patatbakjes
- Bekers van yoghurt, vla, slagroom en ijs
- Deksels van potten pindakaas, chocopasta etc.
-  Knijpflessen van sauzen zoals ketchup en mayonaise
- Flacons van was- en schoonmaakmiddelen
- Flacons en tubes van verzorgingsproducten
- Flessen van braadolie en keukenazijn
- Flessen van frisdrank, water en zuivel
- Potjes van gel, medicijnen en vitamines
-  Kleine plastic plantenpotten

Blik
- Conservenblikken
- Honden- en kattenvoerblikken
- Blikjes van frisdranken en bier
- Soep, vlees en groenteblikken
- Limonadesiroopblikken en flessen
-  Lege verfblikken (zonder verfresten)
- Lege spuitbussen (zonder KCA-logo)
-  Deksels van potjes, schroefdoppen en bierdoppen

Drankenkartons
- Frisdrankpakken
- Wijnpakken
- Zuivelverpakkingen zoals melk-, yoghurt en vla pakken

Wat niet...

Verpakking met inhoud

Verpakkingen van chemisch afval
make-up verpakkingen, terpentine- flessen, 
kitkokers, gevulde verfblikken

Piepschuim
fastfoodverpakkingen, vleesschaaltjes, 
piepschuim uit dozen of pakketten

Resten papier, karton of folie
afdekmaterialen van bijvoorbeeld vlees-
bakjes, chipsverpakkingen, doordrukstrips 
(pillen of kauwgom)

Andere plastic producten en 
gebruiksvoorwerpen
tuinstoelen, speelgoed, 
landbouwfolie

Borne aan de bak!

Meer informatie over afval scheiden? Kijk op www.twentemilieu.nl

Vernieuwd: 
de Twente 
Milieu app!
Weten wanneer uw verpak-
kingencontainer wordt 
geleegd? Of in welke bak de 
chipszak hoort? Download 
dan nu de vernieuwde app 
voor smartphones van 
Twente Milieu! Beschikbaar 
voor Android en iOS.


		2017-02-20T16:06:56+0100
	Preflight Ticket Signature




