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De containers zijn inmiddels gechipt. Dankzij de chip in de container, registreert de 
vuilniswagen of uw container is geleegd. Iedere keer dat u uw container aan de straat 
zet, wordt dat opgeslagen door de apparatuur. 

Containers gechipt

Waarom zit er een chip in uw containers? 
Dit is bedoeld om inzicht te krijgen in:
• de herkomst van ‘verloren’ containers
• het aantal en soort afvalcontainers bij een huishouden
• het aantal containers in een inzamelwijk
•  een gemiddeld aanbiedpercentage per inzamelronde  

voor verpakkingen, gft- en restafval.
• het aantal (succesvolle) ledigingen per inzamelronde
•  het gemiddelde aantal ledigingen per container per adres  

(benodigd voor het vaststellen van het variabele tarief per jaar).

Als blijkt dat de container(s) geen chip(s) of defecte chip(s)  
bevatten, dan hangen wij een rode kaart aan uw container(s) en  
verzoeken wij u vriendelijk contact met onze klantenservice  
op te nemen via 0900 - 85 20 111. 

Tips voor minder restafval
Gemiddeld gooit een inwoner van Losser 160 kilo afval in de grijze container. Ongeveer 90 kilo 
bevat nog waardevolle grondstoffen. Veel kansen voor afvalscheiding dus. Maar hoe doet u dit?

  Bedenk voor u iets in de restafvalbak gooit eerst goed of iemand anders er nog gebruik van zou kunnen maken (kringloop, 
marktplaats), of er nog delen aan zitten die hergebruikt kunnen worden (ritsen, clips van kapotte tassen enz.) en of 
er recyclebare grondstoffen in zitten die u apart kunt aanbieden. Zo blijft er weinig over wat echt in de restafvalbak moet. 

  Sommige producten kunt u gemakkelijk vervangen door iets recyclebaars. Bijvoorbeeld kattenvoer in blik in plaats van 
eenmalige aluminiumverpakkingen.

  Gebruik een klein gft-bakje in de keuken. Bij voorkeur een open bakje zodat het gft droogt en niet gaat ruiken. 

  Gebruik wasbare luiers en/of wasbare wattenschijfjes, dat scheelt een heleboel restafval. 

  Gebruik in plaats van een pedaalemmerzak gewoon een krant. 

  Oude medicijnen hoeven niet bij het restafval, deze kunt u achterlaten bij de apotheek.  

  Gebruik de app van Twente Milieu. Weten welk afval in welke bak thuishoort of waar het dichtstbijzijnde milieuplein is? 
Download dan nu de app voor smartphones van Twente Milieu via de App Store of Play Store!

Weten wanneer uw container wordt geleegd? 
Download dan nu de app van Twente Milieu! In de app vindt u 
ook informatie over welk afval waar bij mag. Beschikbaar voor 
smartphones en tablets met iOS, Android of Windows.

Afvalkalender
Naast de app, kunt u de afvalkalender ook bekijken en downloaden op de website van 
Twente Milieu (www.twentemilieu.nl). Heeft u niet de beschikking over internet?  
Vraag de afvalkalender dan aan via de klantenservice van Twente Milieu.  
Dit kan telefonisch via 0900 - 85 20 111.

Wanneer wordt mijn afval opgehaald?

Allereerst hebben we er samen voor 
gezorgd dat we in de keuken het afval al 
goed konden scheiden. In de keuken 
staan nu vier afvalbakjes voor verschil-
lende soorten afval: etensresten (oftewel 
gft), verpakkingen, papier en restafval. 
Mijn tip voor het scheiden van gft-afval: 
zet op het aanrecht een klein afvalbakje 
met een deksel die niet volledig afsluit, 
waardoor er lucht bij kan. Hierdoor 
droogt het afval sneller en voorkom je 
dat het gaat ruiken. Leeg dagelijks aan 
het eind van de dag dit afvalbakje in je 
gft-container. Voorkom stankoverlast 
van de gft-container: leg een stukje hout 

tussen het deksel voor ventilatie.  
En leg ook een paar eierendozen of 
krantenpapier onderin de container, die 
het overtollige vocht opnemen. Voor 
hoogbouwbewoners is het helaas niet 
voor iedereen mogelijk om gft-afval te 
scheiden en daarom worden zij gecom-
penseerd in de kosten voor hun restafval. 

Door zo bewust mogelijk bezig te zijn 
met het scheiden van afval wordt de 
overgang naar Diftar per 1 januari 
gemakkelijker. Je merkt dat afval 
scheiden niet vanzelf gaat en dat je er 
moeite voor moet doen. 

Om goed afval te scheiden is het  
belangrijk om te weten welk afval,  
waar thuishoort. Deze informatie kunt  
u vinden op www.twentemilieu.nl.  
Door het afval goed te scheiden, kan  
het afval worden hergebruikt en gaat  
u straks ook minder betalen.  
Afval scheiden loont dus!

Wethouder Marcel Wildschut

“Afvalvrij leven is een  
flinke uitdaging!”
Vorig jaar heb ik deelgenomen aan het project 100-100-100 
van Twente Milieu, waarbij honderd Twentse gezinnen 
probeerden honderd dagen te leven zonder restafval te 
produceren. Deze uitdaging ben ik aangegaan om zelf te 
ervaren hoe het is om restafval tot een minimum te beperken. 
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Toegang tot  
afvalbrengpunt 
met milieupas

Wat betekent dit voor u? 

Hoogbouwbewoners 
De nieuwe milieupas is per direct te gebruiken voor de 
ondergrondse restafvalcontainers. Na ontvangst van de nieuwe 
pas is uw oude milieupas niet meer te gebruiken.  
Vanaf 1 januari 2018 heeft u met de nieuwe milieupas tevens 
toegang tot het afvalbrengpunt. Uw afvalpas is dan niet meer 
te gebruiken en kunt u dan weggooien.

Laagbouwbewoners 
Tot 1 januari 2018 heeft u nog toegang tot het afvalbrengpunt 
met uw huidige afvalpas. Vanaf 1 januari 2018 heeft u met uw 
nieuwe milieupas toegang tot zowel het afvalbrengpunt als de 
ondergrondse restafvalcontainers. De oude afvalpas is dan niet 
meer te gebruiken en kunt u dan weggooien.

De milieupas hoort bij uw woning. Als u gaat verhuizen, dient u 
de milieupas achter te laten voor de volgende bewoners. 

Vanaf 1 januari 2018 hebben inwoners van Losser via hun nieuwe milieupas toegang tot het 
afvalbrengpunt aan de Ravenhorsterweg 10 in Losser. Kijk voor de actuele openingstijden op 
www.twentemilieu.nl. In november ontvangen alle huishoudens van Losser per post een 
nieuwe milieupas. 

Inleveren grijze 
container 
Omdat alle inwoners van Losser vanaf  
1 januari 2018 toegang hebben tot de 
ondergrondse restafvalcontainers, kunt 
u ervoor kiezen uw grijze container(s) in 
te leveren en voortaan gebruik te maken 
van alle beschikbare ondergrondse rest- 
afvalcontainers. Om dit voor alle inwoners 
mogelijk te maken, komen er tien extra 
ondergrondse restafvalcontainers en 
nieuwe milieupleintjes in Glane en 
Beuningen. Meer informatie over het 
inleveren van uw grijze container 
ontvangt u binnenkort per post. 

Verpakkingen scheiden: 
gebruik doorzichtige zakken
Voor het scheiden van verpakkingen verzoeken wij u gebruik 
te maken van doorzichtige zakken. Dit geldt als u uw 
verpakkingen in de verpakkingencontainer doet, maar ook 
wanneer u de verpakkingen wegbrengt naar milieupleinen.  
Op die manier kan zoveel mogelijk  
verpakkingsafval gerecycled worden.

De verwerker van afval kan  
verpakkingsafval in grijze zakken 
namelijk zien als vervuiling, waardoor 
mogelijk een complete lading met 
verpakkingsafval afgekeurd wordt.  
Doorzichtige plastic afvalzakken  
kunt u bij diverse supermarkten en 
winkels kopen.  
U mag de verpakkingen ook los  
in de verpakkingencontainer gooien. 
Weten wat er wel en niet bij  
verpakkingen hoort? 
Kijk op www.twentemilieu.nl.

Van 60 
naar 
30 liter

Niet alle containers worden tegelijkertijd aangepast. U herkent omgebouwde 
containers aan de sticker op de container, boven de inwerptrommel. Een voorbeeld 
van deze sticker ziet u hier rechts. De inwerptrommels van de ondergrondse containers 
voor verpakkingen, papier en textiel op de milieupleinen worden niet aangepast. 

Door de kleinere inwerpopening zijn de zakken minder zwaar en gemakkelijker weg 
te brengen. De tarieven worden per 1 januari 2018 aangepast. Het is daarom  
financieel voordelig om een volle zak aan te bieden. Dit tarief gaat pas in per 1 januari 
aanstaande.

Binnenkort passen wij de grootte van de inwerptrommel van de ondergrondse restafval-
containers aan. De inwerptrommel wordt gehalveerd en gaat van 60 naar 30 liter.  
Dat is aan de buitenkant niet te zien, omdat de verkleining aan de binnenzijde van de 
trommel wordt gedaan. Na deze verkleining passen er alleen nog zakken van ongeveer  
30 liter in de container. Dat is vergelijkbaar met een pedaalemmerzak.

Extra regelingen
Sommige huishoudens kunnen een tegemoetkoming in de kosten 
krijgen bij de gemeente Losser. 

Er is een kleine groep huishoudens die door de invoering van 
Diftar extra afvalstoffenheffing moeten betalen of kosten 
krijgen die zij niet kunnen opbrengen. Het gaat hierbij om 
huishoudens met veel medisch afval of huishoudens die in 
aanmerking komen voor draagkrachtkwijtschelding.

Draagkrachtkwijtschelding
Kijk meer voor informatie, de voorwaarden en de manier 
waarop u kwijtschelding kunt aanvragen op www.gbt.nl.

Medisch afval
Chronisch zieken met veel 
medisch afval, bijvoorbeeld 
stomamateriaal, incontinentie-
materiaal en dialysemateriaal, kunnen in 
aanmerking komen voor een compensatie, omdat het gaat om 
onvermijdbaar (rest)afval.  Voor meer informatie en vragen 
kunt u contact opnemen met Twente Milieu via 0900 - 85 20 111.

Gft-afval bij hoogbouw
Hoogbouwbewoners kunnen een container voor het gft-afval 
aanvragen. De gft-container moet dan wel op eigen terrein 
kunnen staan en wordt dan tegelijkertijd geleegd met de 
overige gft-containers bij u in de straat of wijk. 

Let op: als u ervoor kiest uw gft-afval te scheiden met behulp 
van een groene gft-container, dan vervalt voor u de korting op 
het vaste tarief voor hoogbouwbewoners. Voor vragen of 
aanmelding kunt u contact opnemen met Twente Milieu via 
0900 - 85 20 111.
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