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Na negen maanden kunnen we de 
conclusie trekken dat we op de goede 
weg zijn. Door het huisafval goed te 
scheiden blijft er minder restafval over. 

Als we de resultaten van de eerste 
negen maanden van 2018 vergelijken 
met 2017, dan zien we dat er 30% minder 
restafval is aangeboden. Dat betekent 
dat we, nu al per inwoner 30 kg minder 
restafval hebben dan vorig jaar. Dat is 
een enorme stap. Als we het doorrekenen 
komen we dan op zo’n 91 kg restafval  

per inwoner. Oorspronkelijk was het 
doel voor 2018 om naar 85 kg te gaan, 
daar zijn we nog niet helemaal. Ik doe 
hierbij nogmaals een beroep op ons 
allemaal om zo goed mogelijk vooraf te 
scheiden, zodat we samen bijdragen aan 
een afvalloos Twente.

Helaas zien we wel wat bijzondere 
verschijnselen, zoals bijplaatsingen bij 
milieueilanden of in de openbare 
prullenbakken. Onze BOA’s besteden 
speciale aandacht aan deze plekken en 

spreken mensen daar waar mogelijk aan 
of delen boetes uit als dat nodig is. 
Een schoon Losser, ook dat doen we 
samen. Een mooie en schone, veilige 
leefomgeving is een zaak waar we 
allemaal een steentje aan kunnen 
bijdragen.

Wethouder Marcel Wildschut

Vanaf 1 januari 2018 hebben we in Losser het Diftar systeem 
ingevoerd voor de kosten van afvalverwerking. Daarbij betaalt 
u als inwoner een deel vast tarief, daar heeft u geen invloed op 
én een deel variabel tarief. Daar heeft u wel invloed op.  
Dat variabele tarief heeft betrekking op hoeveel restafval u 
nog heeft en hoe vaak u uw grijze container laat legen of hoe 
vaak u het restafval naar de ondergrondse container brengt.

Maar liefst 30% minder restafval in Losser! 
Lossenaren zijn sinds januari flink bezig met 
afvalscheiding. Daar zijn we heel erg blij mee! 

We zien het aantal grijze containers aan de straat verminderen. 
Net als het aantal zakken dat naar de ondergrondse containers 
voor restafval wordt gebracht. In de eerste negen maanden van dit 
jaar is er maar liefst 30% minder restafval ingezameld dan in de 
eerste negen maanden van vorig jaar. Een hele mooie prestatie!  
We hopen natuurlijk dat deze lijn zich het komende jaar voortzet. 
De hoeveelheid gescheiden gft-afval (groente-, fruit- en tuinafval) 
is toegenomen. Op deze pagina leest u meer over de eerste 
resultaten van het nieuwe afvalbeleid.

De Lutterzand-Dumper
Tessa Olde Riekerink woont samen met haar man en twee kinderen in De Lutte en reageert op 
een afvaldump in haar dierbare dorp. 

Download nu de app Twente Milieu!
•  Vergeet nooit meer wanneer de container aan straat mag 

door de handige afvalkalender met herinneringsfunctie

• Zoek op welk afval in welke bak mag

•  Navigeer naar de dichtstbijzijnde verzamelcontainers

•  Maak melding van een volle/defecte/vergeten container of 
illegale dump

Beschikbaar voor smartphones en tablets met iOS, Android of 
Windows. U kunt de app downloaden in de App- of Play Store 
op uw apparaat.

Een aantal maanden geleden deelde de 
Facebookpagina van delutte.com een foto 
van het Lutterzand. Ons mooie Lutterzand. 
Iemand had het lef gehad om op misschien 
wel de mooiste plek van ons dorp een 
aanhanger met bouwafval te dumpen. 
Inhoudelijk gezien was de locatie van de 
afvaldump eigenlijk helemaal niet relevant, 
het ging immers om die berg puin in het 
openbaar gebied. Maar hoewel ik maar een 
halfbloed Lutternaar ben, zorgde deze plek 
toch voor een extra steekje in mijn Lutterhart.

Mijn gevoel schoot heen en weer tussen 
woede en ongeloof. Ik had behoefte om 
reacties te lezen van mensen die dit gevoel 

met mij zouden delen. En dus opende ik de 
reacties. Al van de allereerste reactie zakte 
mijn mond een beetje open. Iemand gaf aan 
dat dit het resultaat was van het idiote 
afvalbeleid. Huh? En verderop las ik zelfs: 
‘Eigen schuld, dikke bult’. Wàààttt?!  
Mijn mond viel wagenwijd open. Ook heel 
veel mensen die mijn mening deelden hoor, 
maar bij mij werkt het helaas altijd zo, dat 
juist die andere reacties blijven hangen.  
Een week later was ik blij dat ik er niet op 
gereageerd had in die eerste emotie.  
Want dat had waarschijnlijk voor kracht-
termen gezorgd. En krachttermen op social 
media geven mij regelmatig hetzelfde gevoel 
van ongeloof. 

Maar jongens…? Echt? Vinden we dit écht?? 
Vinden we dit beleid zó onrechtvaardig, dat 
we het als vrijbrief zien om afval in de natuur 
te dumpen? De kosten kunnen in dit geval 
niet het probleem zijn geweest. Er was 
immers ook geld voor een verbouwing.  
Maar wat is het dan wel? Een principekwestie? 
Dan nog begrijp ik er zelfs geen heel klein 
beetje van. Want wat is er nou precies zó 
verschrikkelijk slecht aan dit beleid? Het 
nieuwe afvalbeleid van de gemeente Losser 
heet Diftar. Dat staat voor geDIFferentieerd 
TARief. In dit geval betekent het dat degene 
die nauwelijks afval aanbiedt, het minst 
betaalt. En degene die meer afval produceert 
óók meer betaalt. Eerlijker dan dit wordt het 
niet mensen! 

Voor mij persoonlijk pakt Diftar financieel 
gezien trouwens slecht uit. Wij hebben twee 
kinderen in de luiers en die poepen binnen 
de kortste keren met het grootste gemak een 
containertje vol. Voorheen was het dan zo, 
dat onder andere deze Lutterzand-Dumper 
moest betalen voor de poepluiers van míjn 
kinderen! Dát was pas krom. Dus voor mij is 
het goed zo. Want toen we besloten dat we 
graag kinderen wilden, wisten we heel goed 
dat ze ons geld zouden gaan kosten. Wat dat 
betreft zijn ze soms net een verbouwing.

Foto: Facebookpagina Delutte.com

Diftar en restafval 
De resultaten na negen maanden Diftar



Tips voor grof afval
Afval dat niet in de minicontainer of verzamelcontainer past, noemen 
we grof afval. Ga hier slim mee om, zodat u niet onnodig kosten maakt 
of iets weggooit waar iemand anders misschien nog wat mee kan. 
Enkele tips:
Kringloop
Kan iets nog goed worden hergebruikt? Is het heel en schoon? 
Dan weet het kringloopbedrijf er wel raad mee. Laat het gratis 
ophalen of breng het zelf naar het kringloopbedrijf. Op deze 
manier krijgen uw spullen een tweede leven en voorkomen we 
dat het afval wordt.

Zet het online
Plaats online een advertentie en roep mensen op om uw 
spullen gratis op te halen. Spullen die u niet meer kunt 
gebruiken, komen een ander misschien nog goed van pas. 
Oude stoep-tegels, stukken hout of oude tuinmeubelen: wie 
weet maakt u er een ander blij mee. Er zijn diverse platforms en 
sites waar u advertenties kunt plaatsen.

Verbouwing
Bij een verbouwing komt veel grof afval vrij. Bekijk goed op 
welke manier u met dit afval omgaat. Er zijn diverse bedrijven 
gespecialiseerd in verbouwingsafval. U kunt tijdelijk een 
container aan huis laten plaatsen of het afval direct naar 
bijvoorbeeld een puinbreker brengen. De bedrijven zijn hier 
speciaal op ingericht, waardoor u flink op de kosten kunt 
besparen.

Verzamelplek in huis
Ga niet voor ieder stuk grof afval naar het afvalbrengpunt, 
maar probeer in huis of in de garage een plek te creëren waar u 
het verzamelt. Wanneer u voldoende heeft verzameld, kunt u 
naar het afvalbrengpunt gaan. Houd er rekening mee dat u op 

het afvalbrengpunt het afval gescheiden moet aanbieden. 
Alleen afval waar niets meer mee gedaan kan worden, mag in 
de bak voor restafval. Het meeste afval kan nog worden 
hergebruikt, zoals hout, hard kunststof, groenafval, puin, 
banden, etcetera.

Retourservice
Steeds meer winkels bieden bij steeds meer producten een 
retourservice: wanneer u iets nieuws koopt, nemen ze het oude 
product mee terug. Bij elektrische apparaten is deze 
mogelijkheid zelfs wettelijk geregeld. Informeer ernaar 
wanneer u iets groots koopt.

Gratis grof afval
Bekijk goed welke afvalstromen u gratis kunt wegbrengen en 
houd hier rekening mee bij het inpakken van de auto of 
aanhanger. Papier en karton, klein chemisch afval (KCA), ijzer, 
autobanden zonder velg, textiel, verpakkingen, verpakkingsglas, 
wit en bruingoed (elektrische apparaten zoals koelkasten, tv’s, 
etc.) en vlakglas kunt u gratis wegbrengen naar het 
afvalbrengpunt. Op www.twentemilieu.nl/losser/tarieven 
staat een actueel overzicht.

De eerste negen maanden van Diftar 
zitten erop. Tijd om de balans op te 
maken: is de hoeveelheid restafval 
gedaald en de hoeveelheid gescheiden 
afvalsoorten gestegen?

De eerste 
resultaten 
van Diftar…
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Meer gescheiden afval
De hoeveelheid gescheiden afval is
flink gestegen. Van alle herbruikbare
afvalsoorten is in de eerste negen maanden 
van dit jaar meer ingezameld dan in de 
eerste negen maanden van vorig jaar. In het 
diagram hiernaast ziet u hoeveel kilo per 
persoon van alle afvalsoorten is ingezameld.

Grootste stijger
De grootste stijger is de hoeveelheid 
gft-afval. In de eerste negen maanden van 
vorig jaar zamelden we 106 kilo gft-afval per 
inwoner in; dit jaar is dat al 110 kilo per 
inwoner.

Welk afval waar
Wilt u weten welk afval in welke bak mag? 
Download dan de gratis app van Twente 
Milieu of kijk op www.twentemilieu.nl/
enschede/welkafvalwaar.

Weten hoe vaak u de container gebruikt
Hoe vaak gebruik ik de container? 
Kijk op www.twentemilieu.nl/losser/
inloggendiftar. 
Wat betaal ik aan afvalstoffenheffing? Kijk op 
www.twentemilieu.nl/losser/rekenmachine.
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In juni 2016 hebben alle inwoners van gemeente Losser  
een verpakkingencontainer ontvangen. Waarschijnlijk heeft 
dit geleid tot veel minder restafval in uw grijze container.  
De gemeente Losser geeft u daarom de mogelijkheid om  
uw grijze container vrijwillig in te leveren of te behouden.  
De keuze is aan u!

Met de nieuwe milieupas heeft u toegang tot de ondergrondse containers voor 
restafval. Als u uw grijze container in de loop van 2018 inlevert, ontvangt u een 
vermindering van € 2,50 per maand voor de rest van het kalenderjaar. Deze 
vermindering gaat van het vaste tarief af. Hoe eerder u uw grijze container inlevert, 
hoe meer geld u bespaart. Geïnteresseerd? Meld u aan via 0900 - 85 20 111 of stuur 
een e-mail via info@twentemilieu.nl.

Vrijwillig uw grijze  
container inleveren?


