
Losser zonder afval
Afvalstoffenheffing Quiz: 

welk afval 
waar?
Doe de test en 
kijk hoe goed 
jij afval kunt 
scheiden!

1. Chipszak 
a. Verpakkingen
b. Papier
c. Restafval

2.  Kapotte
spiegel 

a.  Glascontainer
b. Restafvalcontainer
c. Afvalbrengpunt

4.  Yoghurtpak 
1. Papier
2. Restafvalcontainer
3. Verpakkingen

3.  Kapotte paraplu
a. Restafval
b. GFT-afval
c. Afvalbrengpunt

De zak bestaat uit plastic met een 
aluminiumlaag aan de binnenkant. 
Dit kan niet van elkaar worden 
gescheiden en is niet recyclebaar. 
Het is dus restafval.

Alleen verpakkingsglas, zoals 
potjes en drankfl essen, mogen in 
de glascontainer. Ruiten en 
spiegels kunt u inleveren als 
‘vlakglas’ op het afvalbrengpunt.

Een kapotte paraplu hoort niet in 
de (grijze) restafvalcontainer. Die is 
alleen voor fi jn huishoudelijk afval. 
Het is grof restafval dat thuishoort 
op het afvalbrengpunt. Tip: spaar 
in een hoek of op een plank van de 
schuur wat grof afval op en breng 
het dan samen weg.

Sinds vorig jaar mogen dranken-
kartons en blik bij de plastic ver- 
pakkingen. Drankenkartons zijn 
pakken van sap, soep, yoghurt en 
zuivel. Het karton, plastic en 
aluminium wordt van elkaar 
gescheiden en gerecycled. Het 
yoghurtpak hoort dus bij de 
verpakkingen.

a. Verpakkingen

gescheiden en is niet recyclebaar. 
Het is dus restafval.Afval scheiden loont

In de gemeente Losser willen we het afval beter hergebruiken. 

Daarvoor is de hulp van alle inwoners hard nodig, want her-

gebruik lukt alleen maar als we afval gescheiden inzamelen. 

Verpakkingen worden inmiddels gratis aan huis opgehaald met 
behulp van de verpakkingencontainer of kunt u gratis wegbrengen 
naar een milieupleintje bij u in de buurt. Ondanks de goede start van 
vorig jaar belandt er nog veel recyclebaar afval ten onrechte in de 
grijze container of in de vuilniszak. Dat is slecht voor het milieu en 
voor uw portemonnee. Veel ‘afval’ kan dienen als grondstof voor 
nieuwe producten. Zo wordt bijvoorbeeld oud papier weer nieuw 
papier en oud glas weer nieuw glas. Dat kan alleen als het apart 
wordt ingezameld.

Binnenkort veranderen er een paar zaken rondom afvalinzameling, 
zodat we afval nog beter kunnen scheiden. Dat is goed voor het 
milieu en kan inwoners vanaf 2018 bovendien geld schelen. Op deze 
pagina leest u er meer over.

Losser gaat ondergronds
U kent ze vast wel: de milieupleintjes. Een milieuplein is een 

aantal ondergrondse verzamelcontainers bij elkaar. Daar kunt 

u afval kwijt wat nog herbruikbaar is, zoals papier, glas, ver-

pakkingen en textiel. Dit jaar komen er nog twee milieupleinen 

in Losser bij. Zo wordt afval scheiden nog gemakkelijker!

De gemeenteraad heeft besloten om Diftar in te voeren per 

1 januari 2018. Vanaf volgend jaar is de afvalstoffenheffing 

daarom opgebouwd uit twee delen: een vast en een variabel 

deel. Op de variabele kosten heeft u zelf invloed door te 

zorgen voor minder restafval.

De variabele kosten worden bepaald door het aantal keren dat u 
de grijze container aan straat zet, of de keren dat u uw huisvuil-
zak in de ondergrondse container gooit. Restafval is het ‘echte’ 
afval dat overblijft als alle grondstoffen (bijvoorbeeld papier, 
glas, GFT en verpakkingen) goed gescheiden zijn. 
De grondstoffen (bijvoorbeeld verpakkingen en papier) worden 
dan ook gratis opgehaald of kunt u gratis wegbrengen. Voor het 
‘echte’ afval, het restafval, gaat u straks dus betalen.

Samen aan de bak!
De volgende zaken rondom afvalinzameling gaan 
binnenkort veranderen:

• Er komen twee milieupleintjes bij 
•  Alle minicontainers worden voor registratie voorzien 

van een chip. Binnenkort volgt hier meer informatie 
over

•  Er komen meer ondergrondse containers voor restafval
•  Vanaf 2018 wordt het tarief van de gemeentelijke 

afvalstoffenheffi ng anders opgebouwd

Alle laagbouw-

woningen in 

Losser hebben 

sinds juni 2016 

een verpakkin-

gencontainer. 

De verpakkingen-

container wordt 

goed gebruikt! 

Werd er voor-

heen gemiddeld 

30.000 kilo per 

ronde aan verpakkingen 

opgehaald, nu is dat ruim het dubbele!

In de verpakkingencontainer mogen verpakkingen van blik en 
plastic en drankenkartons. Wilt u weten wat er precies in mag? 
Kijk dan op de app van Twente Milieu.

Verpakkingencontainer 
groot succes

Wist u dat…
• verpakkingsglas eindeloos recyclebaar is?

•  dat u het glas met deksel én restjes in de glasbak kunt 
gooien?

•  u drankenkartons en blik samen met het plastic kunt 
verzamelen?

• kleding van fl eece gemaakt wordt van plastic?

• tennisballen ook gemaakt worden van plastic?

•  karton minstens 12 keer opnieuw kan worden 
gerecycled?

•  vleesresten tegenwoordig ook bij het GFT-afval 
mogen?

•  spaarlampen en oude medicijnen ook klein chemisch 
afval zijn?

•  grof restafval een verzamelnaam is voor het afval dat 
qua grootte of gewicht niet in de minicontainers past? 

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

.  Kapotte paraplu

c. Afvalbrengpunt

Alleen verpakkingsglas, zoals 

het dan samen weg.


