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Applaus is nu wel op zijn plek. Niet voor 
mij, maar voor uzelf. Want we zijn 
inmiddels ruim vier maanden onderweg 
met Diftar en het resultaat is overweldi-
gend: maar liefst 42% minder restafval! 
U bent massaal bezig om uw afval nog 
beter te scheiden. Zo goed zelfs, dat we 
het in de eerste weken bijna niet konden 
bijbenen met het ledigen van de 
milieupleintjes. Sterker nog: Twente 
Milieu is extra rondes gaan rijden en ze 
hebben op verschillende plekken in de 
stad extra bovengrondse en ondergrond-
se verpakkingencontainers geplaatst en 
omgebouwd, omdat er meer dan dubbel 
zoveel verpakkingen zijn ingezameld dan 
vorig jaar rond deze tijd. Zo kunt u nog 
gemakkelijker tussentijds uw zakken met 
verpakkingsafval wegbrengen en hoeft u 
niet te wachten tot de vaste inzameldag 

bij u in de straat. Daarnaast zijn we bij 
een aantal flats in Enschede-Zuid 
inmiddels gestart met een proef om het 
groente-, fruit- en tuinafval gescheiden 
in te zamelen. U leest er meer over in 
deze nieuwsbrief. 

Elke dag kijken we samen met Twente 
Milieu naar mogelijkheden voor opti-
malisatie. En intussen komt u ook nog 
steeds de afvalcoach tegen in de stad. 
Uw eerste hulp bij afvalscheiding, die  
u ook bij u thuis kunt laten komen. 
Én we hebben sinds januari twee extra 
handhavers ingezet voor het betere 
speurwerk bij afvaldumping. U merkt 
het: de afvalinzameling is blijvend in 
beweging.

Hans van Agteren Wethouder leefomgeving

Ruim een half jaar geleden schreef ik op deze plek dat het me sinds de actie van Twente Milieu 
nog beter lukt om mijn afval te scheiden. Als ik zo door blijf gaan kom ik uit op ongeveer 25 kilo 
restafval voor een heel jaar. Mijn stelling was dan ook: minder restafval in de grijze bak? Het kan 
echt! Met die uitspraak waren niet alle Enschedeërs het eens. 

“Applaus voor u is wel op  
zijn plek!”

Enschede zonder afval
Het laatste nieuws over afval scheiden in Enschede

Maar liefst 42% minder restafval in Enschede!
Enschedeërs zijn sinds januari flink bezig met afval-
scheiding. 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 het eerste kwartaal van dit jaar is er maar liefst 42% minder 
restafval ingezameld dan in het eerste kwartaal van vorig jaar. 
Een hele mooie prestatie! We hopen natuurlijk dat deze lijn  
zich het komende jaar voortzet. De hoeveelheid gescheiden 
verpakkingsafval (plastic, blik en drankenkartons) is  
juist flink toegenomen. Op de volgende pagina leest u 
meer over de eerste resultaten van het nieuwe afvalbeleid.

Tips voor grof afval
Afval dat niet in de minicontainer of (ondergrondse) 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 iets aan heeft. Enkele tips:

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

Kringloop
Kan iets nog goed worden hergebruikt? Is het heel en schoon? 
Denk dan aan het kringloopbedrijf. Laat het gratis ophalen of 
breng het zelf naar de kringloopwinkel. Op deze manier krijgen 
uw spullen een tweede leven en voorkomen we dat het afval 
wordt.

Repaircafé
Heb je thuis kapotte spullen, bijvoorbeeld kleding, speelgoed, 
broodroosters of een fiets? Ga naar het Repaircafé. Daar weten 
ze bijna altijd raad. Er zijn vrijwilligers (vaklieden) aanwezig om 
gratis te helpen bij alle mogelijke reparaties. Je betaalt alleen 
voor (nieuwe) onderdelen. Op deze manier geef je je eigen 
spullen een tweede leven. Ga bijvoorbeeld naar het repaircafé 
Enschede-Zuiderspeeltuin, repaircafé Stroinkshuis of repaircafé 
Glanerbrug.

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 mogelijk-
heid zelfs wettelijk geregeld. Informeer ernaar wanneer u iets 
groots koopt.

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 verzamelt of van 
plan bent om naar het afvalbrengpunt te gaan, kunt u alles in 
één keer meenemen. 

Gratis grof afval
Bekijk goed welke afvalstromen u gratis kunt wegbrengen  
en houd hier rekening mee bij het inpakken van de auto of 
aanhanger. Grof tuinafval, piepschuim, metaal, elektrische 
apparaten, karton, (woning)textiel, spiegels en ruiten kunt u 
bijvoorbeeld gratis wegbrengen naar het afvalbrengpunt.  
Op www.twentemilieu.nl/enschede/tarieven staat een 
actueel overzicht.

Waarom is het gratis stortquotum  
afgeschaft?

Bij Diftar (afkorting van geDIFferentieerde 

TARieven) worden de kosten zo eerlijk mogelijk 

verdeeld. Inwoners met veel afval betalen meer dan 

inwoners met weinig afval. Om die reden is het 

gratis stortquotum en het gratis laten ophalen van 

grof afval aan huis vervallen. Voorheen betaalde 

iedere inwoner mee aan de ‘gratis’ kilo’s, terwijl 

maar ongeveer de helft van de huishoudens jaarlijks 

op een afvalbrengpunt komt. Dat is nu niet meer het 

geval. Overigens kunt u sommige afvalsoorten nog 

steeds gratis wegbrengen naar het afvalbrengpunt. 

Kijk voor een overzicht van de tarieven op  

www.twentemilieu.nl/enschede/tarieven.



De eerste drie 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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Is er meer illegale dump sinds de 
invoering van Diftar?
Illegale dump is het afval dat bewust 
wordt gedumpt, bijvoorbeeld naast de 
(ondergrondse) container. Tot nu toe zien 
wij geen grote toename in de hoeveelheid 
illegale dump*. Wel is het aantal 
meldingen van dump flink gestegen. Soms 
komen er meerdere meldingen over 
hetzelfde afval bij ons binnen. We zijn blij 
met deze meldingen. Dat geeft ons een 
goed inzicht in ‘probleemgebieden’ en zo 
kunnen we actief handhaven en snel het 
afval ophalen. Illegale dump melden? 
Gebruik dan de gratis app van Twente 
Milieu of neem contact op met de 
klantenservice via info@twentemilieu.nl of 
0900-8520111 (5 cent p.m.).

Meer gescheiden afval
De hoeveelheid gescheiden afval is  
flink gestegen. Van alle herbruikbare 
afvalsoorten is in het eerste kwartaal van 
dit jaar meer ingezameld dan in het eerste 
kwartaal van vorig jaar. In het diagram 
hiernaast zie u hoeveel kilo per persoon 
van alle afvalsoorten is ingezameld.

Grootste stijger
De grootste stijger is het aantal 
verpakkingen. Er werd maar liefst 120% 
meer verpakkingen ingezameld dan in de 
eerste drie maanden van vorig jaar. Dat is 
boven verwachting veel. Dit vraagt 
natuurlijk om extra ruimte om alle 
verpakkingen goed in te kunnen zamelen. 
Hierover leest u meer in deze nieuwsbrief.

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.
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Proef inzamelen gft-afval bij hoogbouw
Bewoners van hoogbouw hadden tot voor kort geen mogelijkheid om hun gft-afval gescheiden 
aan te bieden. Voor een aantal huishoudens is daar nu verandering in gekomen.
Twente Milieu en de gemeente Enschede startten in april een 
proef met het inzamelen van etensresten en groenafval bij vier 
flats in Enschede: twee flats op de Hertmebrink, één flat bij  
De Kiepe en een flat aan de Lintveldebrink. Dit gebeurt met 
een verzamelcontainer voor gft-afval. De gft-verzamelcontainer 
lijkt op een ondergrondse container voor restafval, maar is wat 
hoger, omdat er een normale gft-container in staat. Op elke 
verzamelcontainer is een beperkt aantal huishoudens aange-
sloten. Ieder flatgebouw maakt gebruik van zijn eigen gft-
verzamelcontainer. U kunt zich niet aanmelden voor de proef.

De proef duurt een jaar. Op basis van de ervaringen met de 
gft-verzamelcontainer wordt bepaald of het gebruik ervan 
wordt voortgezet of niet. Overigens is het voor hoogbouw-
bewoners ook nu al mogelijk een groene gft-container aan huis 
aan te vragen, mits de container op eigen grond kan staan en 
deze in een bestaande route kan worden opgenomen. Neem 
hiervoor contact op met de klantenservice van Twente Milieu.

Bewoners van de Kiepe en wethouder Hans van Agteren namen op maandag 10 april de 
gft-verzamelcontainer in gebruik.

Extra verpakkingencontainers 
De afgelopen tijd zijn er extra verpakkingencontainers geplaatst. Door deze extra containers 
kunt u nog sneller van uw verpakkingsafval af en hoeft u de zakken niet op te sparen tot de 
vaste inzameldag in uw buurt. 
Zoals u eerder in deze nieuwsbrief kon lezen zijn de inwoners 
van Enschede flink bezig met afvalscheiding en is de hoeveel-
heid restafval flink gedaald. Hoe anders is dat voor de hoeveel-
heid verpakkingen (plastic, blik en drankenkartons): dit is meer 
dan verdubbeld. Daar zijn we heel blij mee! Dit vraagt natuurlijk 
wel om extra ruimte om alle verpakkingen goed in te kunnen 
zamelen. Daarom plaatsten we extra containers. Ook worden 
de komende tijd diverse ondergrondse restafvalcontainers 
vervangen door verpakkingen- en/of papiercontainers. 
Inwoners die gebruik maken van deze containers krijgen 
daarover een bericht.

Kijk voor alle containerlocaties op www.twentemilieu.nl/
enschede/containerlocaties.

Huis aan huis
Natuurlijk komen wij ook nog steeds tweewekelijks bij u langs 
om de verpakkingen aan huis op te halen. Dit geldt zowel voor 
laag- als voor hoogbouw (m.u.v. de binnenstad). U kunt de 
doorzichtige zakken met verpakkingen op de inzameldag aan 
de straat zetten. Wilt u weten wanneer wij bij u langskomen 
om de verpakkingen op te halen? Kijk dan op uw persoonlijke 
afvalkalender. Download de gratis app, stel een herinnering in 
op een tijdstip naar keuze en vergeet nooit meer wanneer de 
verpakkingen aan de straat mogen. De afvalkalender kunt u 
ook vinden op www.twentemilieu.nl/enschede/afvalkalender. 
Let op: het is niet toegestaan om de zakken op een andere dag dan 
de inzameldag aan de straat te zetten. U riskeert hiermee een boete. 
Samen zijn we verantwoordelijk voor een schone en frisse omgeving.

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.

*  M.u.v. de doorzichtige verpakkingenzakken. Deze 

hoeveelheid is wel toegenomen en zien wij regelmatig aan 

de ondergrondse containers hangen. Zie ook het artikel 

'Extra verpakkingencontainers'.


