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Gemeente Enschede gaat over op Diftar

Borne zonder afval

Extra informatie voor inwoners over het nieuwe afvalbeleid in Borne

Feit of fabel?
Ik betaal straks per kilo

Fa be l

U betaalt straks voor het aantal keren dat u een zak naar de ondergrondse
restafvalcontainer brengt of de grijze container aan straat zet. U betaalt straks dus niet

per kilo, maar per keer.

Afval scheiden is nutteloos. Het komt toch op één afvalberg…

Fa be l

“1 januari 2020 gaan we van start met diftar. Samen willen we naar een
schoon Borne, een Borne zonder afval. Samen kunnen we ervoor zorgen
dat de hoeveelheid restafval per inwoner daalt van 163 kilo restafval per
inwoner, naar uiteindelijk minder dan 50 kilo in 2030.

Gescheiden afval dient als grondstof voor nieuwe producten. Twente Milieu voert het
gescheiden afval uit Borne ook gescheiden af. Het wordt ook gescheiden verwerkt.

Het restafval en gft-afval gaat naar Twence. Twence zorgt ervoor dat uit het gft-afval biogas wordt
gehaald en vervolgens wordt verwerkt tot compost. Het verpakkingenafval gaat naar Attero in Wijster.
Attero scheidt het verpakkingenafval per type kunststof en wordt vervolgens hergebruikt.

Ik ga straks voor mijn buren betalen als zij hun afval in mijn container gooien.

Fa be l

Diftar – Een stap vooruit!

U betaalt per keer dat u de grijze restafvalcontainer aanbiedt, niet per kilo. Zet daarom
volle containers aan de weg. De huisvuilzak van uw buren heeft geen invloed op het

tarief dat u betaalt

We zijn al goed op weg, maar om de
afvalscheiding nog meer te verbeteren, is
het toevoegen van een financiële prikkel
de beste optie. Als inwoner betaalt u
straks een vast (lager) basisbedrag met
daar bovenop een variabel bedrag voor de
hoeveelheid afval die u aanbiedt. U
betaalt dus eigenlijk voor het aantal keer
dat u uw restafvalcontainer aan straat zet
of wanneer u uw afval naar een ondergrondse container brengt. Dus hoe beter
u uw afval scheidt, hoe minder u betaalt.
Ik heb zelf enkele jaren geleden meegedaan aan het 100-100-100 project. Het
doel was om 100% afvalvrij te worden in
100 dagen, samen met 100 andere
huishoudens. Hierdoor heb ik ervaren dat

Tips voor minder restafval

door goed scheiden er maar heel weinig
restafval overblijft.
U kunt er zelfs, als bewoner van een
laagbouwwoning, voor kiezen om de
grijze afvalcontainer niet meer te
gebruiken en op te laten halen. Restafval
kan dan worden weggebracht naar één
van de ondergrondse restafvalcontainers
bij u in de buurt. Een mooi streven!
Hiervoor realiseren we tien extra ondergrondse restafvalcontainers in Borne. U
wordt geïnformeerd als deze ondergrondse containers bij u in de buurt worden
geplaatst.
Op naar een nóg duurzamer Borne, een
Borne zonder (rest)afval!”

Wethouder Michel Kotteman

Gemiddeld gooit een inwoner van Borne 145 kilo afval in de grijze container. Ongeveer 99 kilo
hoort daar niet in thuis*. Veel kansen voor afvalscheiding dus. Maar hoe doet u dit?
	In de gemeente Borne kunt u alles
scheiden. Zo kunt u glas, textiel en
verpakkingen (plastic, blik en
drankenkartons) kwijt op het
milieuplein. Voor de grovere
afvalstromen kunt u terecht op het
afvalbrengpunt In Hengelo. Ook
worden sommige afvalstromen aan
huis opgehaald. Voor meer
informatie hierover kunt u terecht
op de website van Twente Milieu
(www.twentemilieu.nl).

* (Bron: sorteeranalyse 2018 gemeente Borne)

	Herbruikbare spullen kunt u
verkopen of laten ophalen door de
kringloopwinkel. Zo maakt u er
direct iemand anders blij mee.
	Koop kritisch in, kies voor
navulverpakkingen.
	Neem een eigen boodschappentas
mee.
	Ga thuis voor een volle bak: bied de
container pas aan als deze vol zit.
Bied bij een ondergrondse container
alleen volle zakken aan. U betaalt
namelijk per keer dat u restafval
aanbiedt.

	Creëer thuis een handig systeem
om afval te scheiden. Geef
bijvoorbeeld papier, verpakkingen,
glas, gft en restafval een eigen plek.
Zo wordt het eenvoudig om afval te
scheiden.
	Zie het als een uitdaging om zo min
mogelijk afval in de grijze bak te
gooien.
	Kijk voor tips en trucs van
inwoners uit Twente op:
twentemilieu.100-100-100.nl/tips
(zonder www ervoor).

Borne is goed bezig!
De inwoners van Borne scheiden
het afval steeds beter. Steeds
meer mensen weten welk afval
waar moet en ook door de
invoering van de
verpakkingencontainer is het
aantal kilo’s restafval flink gedaald.
We zijn dus goed bezig met elkaar.
Toch bevat het restafval (nu nog
145 kg per inwoner per jaar) uit
Borne nog veel waardevolle
grondstoffen als gft, textiel en oud

papier. Grondstoffen die kunnen
worden hergebruikt en waardoor
er dus geen nieuwe grondstoffen
uit onze mooie aarde gewonnen
hoeven te worden. Door de
invoering van het nieuwe
afvalbeleid gaan we hier samen
wat aan doen. Want afval
scheiden loont. Niet alleen voor
het milieu, ook voor uw
portemonnee!

100

Samenstelling gewicht

18%
10%
11%
8%
60
4%
6%
1%
40
10%
32%
80

Gft-keukenafval
Gft-tuinafval
Papier
Verpakkingen
Glas
Textiel
Apparaten
Grof restafval
Overige fracties

Samenstelling gewicht
18%
10%
11%
8%
4%
6%
1%
10%
32%

Gft-keukenafval
Gft-tuinafval
Papier
Verpakkingen
Glas
Textiel
Apparaten
Grof restafval
Overige fracties

100

80

60

40

20

20

0

0

Samenstelling restafval gemeente Borne sorteeranalyse 2018

Nieuwe gft- en
restafvalcontainers na de zomer
Alle inwoners van de gemeente Borne
krijgen na de zomer nieuwe gft- en
restafvalcontainers. Dit is nodig omdat
de containers in Borne niet toekomstbestendig zijn. Daarmee bedoelen we
dat ze in de komende jaren sowieso
vervangen hadden moeten worden
omdat het containers zijn die alleen
door een oud type vuilniswagen geleegd
kunnen worden. Omdat we nu in Borne
gaan werken met een nieuw afvalbeleid
waarbij de service wordt verhoogd, is
besloten om dan ook meteen de
containers te vervangen.

Afval
scheiden
loont!

Circulaire containers
De oude containers worden vervangen
door containers die gemaakt zijn van
hergebruikt plastic. De oude containers
worden niet vernietigd, maar worden

gerecycled. Wel zo duurzaam natuurlijk!
De verpakkingencontainer hoeft niet
vervangen te worden.
Welk formaat container wilt
u ontvangen?
Eind juli krijgen alle inwoners een brief
met een link naar een website waarop u
kunt doorgeven welke container u wilt
ontvangen. Dit kan uiteraard ook
telefonisch. Dat geldt zowel voor de
gft- als de restafvalcontainer. Omdat u
door goed afval scheiden, steeds minder
restafval krijgt, adviseren wij u om voor
het restafval een 140 liter te nemen. Dat
scheelt ook nog eens ruimte in uw tuin
of berging! U kunt er ook voor kiezen
om uw restafvalcontainer in te leveren
en uw afvalzak naar een ondergrondse
container te brengen.

Vanaf 1 januari 2020 verandert
de gemeentelijke afvalstoffenheffing in Borne. U betaalt
niet langer één vast bedrag.
De afvalstoffenheffing is vanaf dat
moment opgebouwd uit twee delen: een
vast en een variabel deel. De variabele
kosten worden bepaald door het aantal
keren dat u restafval aanbiedt. Restafval
is het ‘echte’ afval dat overblijft als alle
grondstoffen goed gescheiden zijn.
Kortom: afval scheiden loont!
Wat betaal ik straks?
De gemeenteraad moet nog een besluit
nemen over de tarieven. Dat gebeurt
aan het eind van dit jaar. Het tarief is
gebaseerd op het aantal liters. Zo kost
een grote grijze container van 240 liter
straks 8x zoveel als een vuilniszak van 30
liter die naar de ondergrondse container
wordt gebracht. U betaalt dus niet per
kilo.

Wat doet Twente Milieu met
mijn gegevens?
Op het moment dat inwoners in Borne
gaan betalen voor het aanbieden van
restafval, registreert de chip in uw
container het aantal keren dat uw
container wordt geleegd door Twente
Milieu. Vanuit de Wet Milieubeheer
geeft de gemeente Twente Milieu
opdracht deze gegevens te verzamelen
en te verwerken. Twente Milieu geeft de
chipgegevens door aan het Gemeentelijk

Belastingkantoor Twente (GBT).
Op basis van die gegevens wordt
vervolgens de jaarlijkse afrekening
gemaakt. Uiteraard gaat Twente Milieu
vertrouwelijk en zorgvuldig om met deze
gegevens. Wilt u hier meer over weten?
Kijk dan op onze website bij
de veelgestelde vragen of lees ons
privacyreglement.

Grip op uw afvalkosten
Vanaf 1 januari 2020 betaalt u voor het aantal keren dat u de grijze container aan
straat zet of een vuilniszak naar de ondergrondse restafvalcontainer brengt.
U kunt vanaf eind 2019 zelf meekijken hoe vaak u
restafval heeft aangeboden. Dit kan op de website
www.twentemilieu.nl/inloggendiftar.

U kunt inloggen met uw postcode, huisnummer en
milieupas. Zo kunt u aan het einde van het jaar zelf
uitrekenen hoe u uw afvalkosten kunt beïnvloeden.

Vragen over diftar of het formaat van uw nieuwe
container? De Afvalcoach helpt u graag!
Deze zomer komen onze afvalcoaches in Borne om inwoners te informeren over Diftar en over
de nieuwe containers. Zo laten ze u zien hoeveel afval er in een 140 liter container kan en in een
240 liter. Dat kan u helpen om een goede keuze te maken voor uw nieuwe container.
Woensdag 31 juli (9.00 - 13.00 uur)

Marktplein

Zaterdag 24 augustus (11.00 - 16.00 uur)

Melbuul’ndagen

Woensdag 14 augustus (9.00 - 13.00 uur)

Marktplein

U kunt natuurlijk ook altijd met uw
vragen terecht bij de klantenservice van
Twente Milieu. Dit kan via info@
twentemilieu.nl of 0900-8520111
(op werkdagen tussen 08.00-17.00 uur).
Op www.twentemilieu.nl/borne vindt u
de antwoorden op veelgestelde vragen.

