Borne zonder afval
Ja, we zijn flink
aan de bak!
Alle laagbouwwoningen in Borne hebben sinds april 2017 een
verpakkingencontainer. De verpakkingencontainer wordt goed
gebruikt. Werd er voorheen met behulp van de bovengrondse
verzamelcontainers gemiddeld 12 kg per inwoner per jaar aan
verpakkingsafval opgehaald, nu is dat, als we zo doorgaan, al
bijna het dubbele! Daarnaast zien we dat ook de ondergrondse
verpakkingencontainers bij de milieupleintjes intensief worden
gebruikt. Een nieuwe voorziening waardoor ook hoogbouwbewoners goede mogelijkheden hebben om hun verpakkingen
gescheiden weg te brengen.

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

Goed bezig!
“We zijn goed bezig met
z’n allen! Nog geen twee
maanden geleden is de
eerste verpakkingencontainer
in Borne uitgereikt en
we zien nu al een stijging
van zo’n 80 procent in de
hoeveelheid verpakkingen die
is ingezameld. Dat is bijna een
verdubbeling!
De hoeveelheid restafval
is met ruim 30 procent
afgenomen. Als we zo
doorgaan, kunnen we er
samen voor zorgen dat in 2030
de hoeveelheid restafval per
inwoner nog maar 50 kilo is,
in plaats van 227 kilo.

Afvalcoach; eerste hulp
bij afval scheiden
Wilt u weten hoe u (nog beter) afval kunt scheiden? Weet u
niet waar u de ruimte vandaan moet halen, of welk afval waar
bij mag? Dan bent u bij de afvalcoach aan het juiste adres!

En als u het helemaal goed
doet, kunt u er op korte
termijn zelfs voor kiezen om
de grijze afvalcontainer niet
meer te gebruiken en op te
laten halen. Restafval kan dan
worden weggebracht naar
één van de milieupleintjes in
de buurt. Hierover wordt u
uiteraard geïnformeerd als het
zover is. Voor nu: ga zo door!”

Afvalcoaches zijn experts op het gebied van afval. Vanaf
volgende week is de afvalcoach te vinden in de gemeente
Borne. Hij gaat graag met u in gesprek. U kunt met al uw vragen
rondom afvalscheiding terecht bij de afvalcoach. Dit kan
gewoon bij u aan huis!
Huisbezoek
Tot half juli komen de afvalcoaches bij de inwoners thuis voor
een persoonlijk advies. Via de klantenservice van Twente Milieu
kunt u op werkdagen een afspraak maken voor een huisbezoek:
0900-8520111. Wilt u meer weten over de man achter de afvalcoach? Kijk dan op www.twentemilieu.nl/afvalcoaches. In Borne
komt u vooral de afvalcoaches Jeroen en Patrick tegen.
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Wethouder

Heeft u veel restafval door babyluiers
of incontinentiemateriaal?
Deze huishoudens krijgen de mogelijkheid om gebruik te maken van de ondergrondse containers
voor restafval, naast het gebruik van de eigen grijze restafvalcontainer aan huis. In het geval van
babyluiers geldt de regeling alleen voor luierafval van kinderen onder de 4 jaar.
Indien u hiervoor in aanmerking komt, ontvangt u met uw milieupas toegang tot de dichtstbijzijnde ondergrondse restafvalcontainer. U kunt voor een aanvraag en de voorwaarden contact
opnemen met de Publieksbalie van gemeente Borne via telefoonnummer: 14 074.

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

Gebruik de
Twente
Milieu App!

Weten wanneer uw verpakkingencontainer wordt
geleegd of waar het dichtstbijzijnde milieupleintje is?
Download dan nu de app voor
smartphones van Twente
Milieu via de App Store of
Play Store!

