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Gemeente Enschede gaat over op Diftar

Extra
regelingen
Sommige huishoudens
kunnen een tegemoetkoming
in de kosten krijgen bij de
gemeente Enschede.
Deze huishoudens moeten anders door
de invoering van Diftar extra afvalstoffenheffing betalen, of kosten betalen die zij
niet kunnen opbrengen. Het gaat hierbij
om huishoudens met veel medisch afval
of huishoudens die in aanmerking komen
voor kwijtschelding.
Kwijtschelding
Huishoudens die nu in aanmerking
komen voor kwijtschelding krijgen het
vaste deel en een aantal ledigingen gratis.
Medisch afval
Chronisch zieken met veel medisch
afval, bijvoorbeeld stomamateriaal,
incontinentiemateriaal en dialysemateriaal, krijgen een aantal ledigingen gratis,
omdat het gaat om onvermijdbaar (rest)
afval. U heeft hiervoor een verklaring
van de apotheek nodig.

Tips voor
minder
restafval

Enschede zonder afval
Het laatste nieuws over afval scheiden in Enschede

Gescheiden afval kunt u gratis kwijt bij een milieuplein.

Gemiddeld gooit een inwoner van Enschede 213 kilo afval in
de grijze container. Ongeveer 150 kilo hoort daar niet in thuis.
Veel kansen voor afvalscheiding dus. Maar hoe doet u dit?
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.
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.
Zie het als een uitdaging om zo min mogelijk afval in de grijze bak te gooien.
Herbruikbare spullen kunt u verkopen of laten ophalen door bijvoorbeeld de
kringloopwinkel. Zo maakt u er direct iemand anders blij mee.
In de gemeente Enschede kunt u alles scheiden. Zo kunt u papier, glas, textiel en
verpakkingen (plastic, blik en drankenkartons) kwijt op het milieuplein.
Voor de grovere afvalstromen kunt u terecht op één van de drie afvalbrengpunten. Ook worden sommige afvalstromen tegen betaling aan huis opgehaald.
Voor meer informatie hierover kunt u terecht op de website van Twente Milieu
(www.twentemilieu.nl).
Neem een eigen boodschappentas mee.
Koop kritisch in, kies voor navulverpakkingen.
Kijk voor tips en trucs van inwoners uit Twente op twentemilieu.100-100-100.nl/tips

“Samen voor steeds
minder grijs aan straat.”
Diftar in Enschede. Vanaf 1 januari 2017 is het zover. Vanaf dan
hebben we zelf invloed op het bedrag dat we jaarlijks kwijt zijn
voor ons afval. Minder restafval, meer afval scheiden.
Daar gaat het om.
Waarom doen we dit? Afval verbranden
is zonde. Zeker als het geen restafval is,
maar grondstof voor nieuwe producten.
We willen het afval dan ook goed
scheiden, zodat er zo min mogelijk
restafval voor de grijze container
overblijft. Dat vraagt wel wat van ons.
Anders omgaan met afval. Dat kan.
Door goed afval te scheiden is mijn
grijze container leger. Ik hoef daarom de
container niet meer elke twee weken
aan de weg te zetten.
Hoe werkt het? Vanaf 2017 gaan we
minder betalen als we ons afval goed
scheiden. Het vaste bedrag aan afvalstoffenheffing gaat omlaag. Daarnaast
betalen we per keer dat we de grijze
container aan straat zetten of als we

Wanneer wordt mijn afval opgehaald?
Weten wanneer uw papiercontainer wordt geleegd?
Download dan nu de vernieuwde app van Twente Milieu!
In de app vindt u ook informatie over welk afval waar bij mag.
Beschikbaar voor smartphones en tablets met iOS of Android.
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 0900-8520111.

GFT
72 kg
PAPIER
17 kg
GLAS
10 kg
VERPAKKINGEN
25 kg
TEXTIEL
10 kg
RESTAFVAL
60 kg

afval wegbrengen naar een ondergrondse
container. Daar hebben we dus zelf
invloed op.
Al het herbruikbare afval zoals papier,
glas, textiel, gft en verpakkingen wordt
gratis opgehaald, kunnen we gratis
wegbrengen naar milieupleinen bij
winkelcentra, of gratis kwijt op het
afvalbrengpunt.
Afval scheiden begint natuurlijk thuis.
Dat zal best wennen zijn. We hebben
een half jaar om te oefenen. Gaat u
samen met mij voor minder grijs aan
straat?
Hans van Agteren Wethouder leefomgeving

Waarom Diftar?
De gemeente Enschede wil afval beter hergebruiken, want afval
– zoals bijvoorbeeld gft, papier, glas, verpakkingen of textiel –
kan dienen als grondstof voor nieuwe producten.
De gemeente wil naar slechts 50 kilo
restafval per inwoner in 2030. Op dit
moment hebben we nog 213 kilo
restafval per inwoner per jaar in
Enschede, waarvan ongeveer 150 kilo
hergebruikt kan worden.

De gemeenteraad wil het scheiden van
afval nog meer stimuleren, daarom
wordt op 1 januari 2017 Diftar ingevoerd.

Feit of fabel?
de ervaringen van andere gemeenten met Diftar
leren dat dit niet het geval is. Wel leert de ervaring

van oud papier nieuw papier gemaakt. Wist u trouwens dat van oud plastic

1. Chipszak:

o.a. tennisballen en fleecetruien worden gemaakt?

a. Verpakkingen
b. Papier
c. Restafval

gescheiden afval kan dienen als grondstof voor
nieuwe producten. Twente Milieu voert het

gescheiden afval van Enschedeërs gescheiden af. Het wordt ook
gescheiden verwerkt. Zo wordt van oud glas nieuw glas gemaakt en wordt

BOA’s (buitengewoon opsporingsambtenaren) extra ingezet om te

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

handhaven.

verwachting is dat zo’n 80% van de Enschedese huishoudens straks

Fabel:

goedkoper uit is.

op het tarief. Zo kost een grote grijze container van 240 liter straks 4x

Niet iedereen is goedkoper uit met Diftar

Feit:

Klopt. Huishoudens met veel restafval betalen straks
meer dan huishoudens met weinig restafval. De

op het tarief dat u betaalt. De grootte van uw container heeft wel invloed

2. Kapotte spiegel
a. Glascontainer
b. Restafvalcontainer
c. Afvalbrengpunt

ondergrondse container.

Vanaf 1 juli:
test het Diftarsysteem
Waarom is
mijn container
gechipt?

Vanaf 1 juli is het mogelijk
om zelf te zien hoe vaak u
uw container aan de straat
zet of afval wegbrengt naar
een ondergrondse container.

In de gemeente Enschede beschikken
laagbouwwoningen over een grijze,
groene en blauwe container. Deze
containers zijn de afgelopen maanden
allemaal gechipt. Dankzij de chip kan
door de vuilniswagen worden geregistreerd of uw container is geleegd.
Iedere keer dat u uw container aan de
straat zet, wordt dat opgeslagen door
de apparatuur. Op basis van deze
registratie vindt vervolgens de jaarlijkse
afrekening plaats. De gft- en papiercontainer blijven ook volgend jaar gratis.
Vanaf 1 juli kunt u ook zelf bekijken hoe
vaak u uw containers aanbiedt. Daarover
leest u meer in het artikel hiernaast.

Op de website www.twentemilieu.nl/
inloggendiftar kunt u vanaf dat moment
aan de hand van het nummer van uw
milieupas, postcode en huisnummer uw
aanbiedgedrag bekijken. U ziet precies
hoe vaak u uw grijze, groene en/of
blauwe container aan de weg hebt gezet,
of hoe vaak u een zak naar de ondergrondse container hebt gebracht.
Zo kunt u aan het einde van het jaar zelf
uitrekenen hoe u uw afvalkosten kunt
beïnvloeden.

Let op: inwoners die nog gebruik maken van een
bovengrondse container (bijvoorbeeld een blokcontainer
of stortkoker) kunnen naar verwachting uiterlijk
1 oktober gebruik maken van deze website.

Enschede zonder afval,
hoe doen we dat?
Dit doel willen we in een aantal stappen bereiken.

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

4. Yoghurtpak
In 2017 starten we met Diftar. U scheidt
thuis uw afval. Naast een vast basistarief, betaalt u per keer dat u restafval
aanbiedt. Het aantal kilo’s maakt hierbij
geen verschil. Hoe beter u uw afval
scheidt, hoe minder u betaalt.

U zult merken dat u nog maar weinig
restafval overhoudt. Daarom gaan we in
2019 over op omgekeerd inzamelen.
U brengt uw restafval naar een ondergrondse container in de buurt. De grijze
container wordt vervangen door een
verpakkingencontainer voor plastic, blik
en drankenkartons.

2017 2019

1. Papier
2. Restafvalcontainer
3. Verpakkingen

Sinds vorig jaar mogen drankenkartons en blik
bij de plastic verpakkingen. Drankenkartons zijn
pakken van sap, soep, yoghurt en zuivel.
Het yoghurtpak hoort dus bij de verpakkingen.

Kortom: afval scheiden loont!
De gemeenteraad moet nog een besluit
nemen over de tarieven. Dat gebeurt
eind dit jaar. Wel is bekend dat het vaste
tarief van de afvalstoffenheffing niet
meer dan €200,- mag zijn.

volle containers aan de weg. De zak van uw buurman heeft geen invloed

Een kapotte paraplu hoort niet in de (grijze)
restafvalcontainer. Die is alleen voor fijn
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.

Hoe beter u uw afval scheidt, hoe minder
u betaalt. Of andersom: wie meer restafval
produceert, betaalt meer. De vervuiler
betaalt.

of een vuilniszak) aanbiedt, niet per kilo. Zet daarom

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

Naast een nieuw vast tarief, dat lager is
dan de huidige afvalstoffenheffing, betaalt
u vanaf 2017 voor het aantal keren dat u
restafval aanbiedt. Het tarief is gebaseerd
op het aantal liters, zo kost een grote
grijze container van 240 liter straks 4x
zoveel dan een vuilniszak van 60 liter die
naar de ondergrondse container wordt
gebracht. U betaalt dus niet per kilo.
Hiermee krijgt u meer invloed op uw
eigen afvalkosten.

u betaalt per keer dat u restafval (de grijze container

zoveel dan een vuilniszak van 60 liter die weggebracht wordt naar een

Met ingang van 1 januari 2017
verandert de gemeentelijke
afvalstoffenheffing in onze
gemeente.

Doe de test en kijk hoe goed jij
afval kunt scheiden

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.

dat inwoners illegale dump vaker melden. Uit voorzorg worden er twee

Afval
scheiden
loont!

Quiz:
welk afval waar?

Fabel:

Diftar zorgt voor meer illegale dump

Fabel:

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

