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Verderop in deze nieuwsbrief leest u dat 
er in de eerste zes maanden van dit jaar 
maar liefst 40 procent minder grijs 
restafval is opgehaald in de stad, dan in 
dezelfde periode vorig jaar. Dat is echt 
een goed resultaat. En ik heb het al 
vaker gezegd: zo’n succes had niemand 
verwacht. 

Maar ik sluit mijn ogen niet voor de 
problemen, die er nog zijn. Sinds dit jaar 
hebben we samen met Twente Milieu 
heel wat maatregelen uitgevoerd om 
met name de inzameling van verpak-
kingsafval te verbeteren. We zijn veel 

meer rondes gaan rijden om de (onder-
grondse) containers te ledigen, zodat u 
uw zakken er gewoon in kunt gooien. 
Daarnaast plaatsen we ruim 100 extra 
verpakkingencontainers in de stad en 
bouwen we een groot aantal onder-
grondse restafvalcontainers om naar 
verpakkingencontainers. Zo kunt u nog 
gemakkelijker, 24 uur per dag, uw 
verpakkingsafval kwijt en hoeft u niet 
meer te wachten tot de vaste inzamel-
dag. We hebben daarnaast extra 
mankracht ingezet om afvaldump te 
voorkomen en op te sporen. 

De maatregelen hebben zeker effect. 
Rond de extra oranje containers neemt 
de overlast van losse zakken af. Maar ik 
zie net als u ook dat de problemen nog 
niet overal zijn opgelost. Daarom doe ik 
een moreel beroep op de inwoners van 
Enschede, die zich niet aan de spelregels 
houden: stop met bijplaatsen van verpak-
kingenzakken en met illegale afvaldump. 
We willen niet op elke hoek van de 
straat “afvalpolitie” inzetten. En het zou 
ook niet nodig moeten zijn. Alleen 
samen kunnen we ervoor zorgen dat 
onze stad schoon en leefbaar blijft. 

Hans van Agteren Wethouder leefomgeving

Natuurlijk ben ik blij dat we met de hele stad flink bezig zijn 
met afvalscheiding. En ik ben ook heel blij dat het merendeel 
van de Enschedeërs dat volgens de spelregels doet: de bak en 
de verpakkingenzak op de juiste dag aan de straat. Of het 
afval in de juiste (ondergrondse) container. Maar net als veel 
inwoners van de stad erger ik me behoorlijk aan verpakkingen-
zakken, die aan containers worden gehangen of ernaast worden 
gezet. Of het grof vuil dat zo maar ergens wordt neergegooid. 
Ik vind dat ronduit ongepast gedrag. Wie dat doet zadelt de  
rest van de stad op met rotzooi op straat. 

“Stop de verpakkingenzak 
in de oranje bak!”

Enschede zonder afval
Het laatste nieuws over afval scheiden in Enschede

100 extra verpakkingencontainers in Enschede
Enschedeërs zijn goed bezig met afvalscheiding. De hoeveelheid restafval is flink gedaald.  
Hoe anders is dat voor de hoeveelheid verpakkingen (plastic, blik en drankenkartons): dit is 
meer dan verdubbeld. Daar zijn we heel blij mee! 

Wat wel
Plastic, zoals: 
-   Plastic tassen en brood-, pasta- en  

snoepzakken
-  Verpakkingen van vleeswaren en kaas
-  Folies van tijdschriften en reclamefolders
-  Verpakkingen van tandenborstels,  

snoeren en schroeven
-  Boterkuipjes, sausbakjes, smeerkaas-,  

paté- of koffiemelkkuipjes
-  Groente-, fruit- en saladebakjes en zakjes,  

patatbakjes
-  Bekers van yoghurt, vla, slagroom en ijs
-  Deksels van potten pindakaas en chocopasta
-  Knijpflessen van sauzen zoals ketchup en 

mayonaise
-  Flacons van was- en schoonmaakmiddelen
-  Flacons en tubes van verzorgingsproducten
-  Flessen van braadolie en keukenazijn
-  Flessen van frisdrank, water en zuivel
-  Potjes van gel, medicijnen en vitamines
-  Kleine plastic plantenpotten
-  Fruitnetjes

Blik, zoals:
-  Conservenblikken
-  Honden- en kattenvoerblikken
-  Blikjes van frisdranken en bier
-  Soep-, vlees- en groenteblikken
-  Limonadesiroopblikken en flessen
-  Lege verfblikken (zonder verfresten)
-  Lege spuitbussen (zonder KCA-logo)
-  Deksels van potjes, schroefdoppen en  

bierdoppen
-  Waxinelichtcupjes
-  Aluminiumfolie

Drankenkartons, zoals:
-  Frisdrankpakken
-  Wijnpakken
-   Zuivelverpakkingen, zoals pakken  

voor melk, yoghurt en vla

Wat niet
Resten papier, karton of folie
Chipsverpakkingen, binnenzijde 
koffiepakken en doordrukstrips  
(pillen of kauwgom)

Verpakkingen van chemisch afval
Make-up verpakkingen, terpentine- 
flessen, kitkokers, gevulde verfblikken

Verpakkingen met inhoud

Piepschuim
Fastfoodverpakkingen, vlees- 
schaaltjes, piepschuim uit dozen of 
pakketten

Andere plastic producten en 
gebruiksvoorwerpen
Tuinstoelen, speelgoed, landbouw-
folie. Dit is hard kunststof. Dit kun 
je kwijt op het afvalbrengpunt.

Wist u dat…
• Verpakkingen niet uitgespoeld hoeven te zijn?  
 Liefst wel zo leeg en plat mogelijk.
• Doppen op de lege verpakkingen mogen 
 blijven zitten?
•  Alleen éénmalige verpakkingen van plastic, 

drankenkartons en blik bij verpakkingen horen? 
Gebruikt u het vaker dan één keer? Dan is het 
een gebruiksvoorwerp en hoort het hier niet bij.

•  Verpakkingen met een zilverkleurig aluminium-
laagje (zoals bij een chipszak) altijd bij het  
restafval horen?

Verpakkingen

Verpakkingen

Wel vraagt dit natuurlijk om extra ruimte zodat u alle verpakkingen 
goed kwijt kunt. Daarom zijn we druk bezig met het plaatsen van 
extra verpakkingencontainers. Voor november staan er honderd extra 
bovengrondse verpakkingencontainers. Daarnaast bouwen we ook 
nog diverse ondergrondse restafval-containers om naar verpakkingen-
containers. Straks staan er zo’n 250 verpakkingencontainers in 
Enschede. Kijk voor een actueel overzicht van containerlocaties op 
www.twentemilieu.nl/enschede/containerlocaties of in de gratis 
app van Twente Milieu.



Huis aan huis-inzameling verpakkingen 
stopt bij flats en appartementen

Gratis doorzichtige 
verpakkingenzakken

Fikse boete 
voor afval-
dumpers

Waar laat ik mijn 
verpakkingen?

Zes maanden Diftar: 40% minder restafval, 
115% meer verpakkingen

Restafval
Kilogram per inwoner
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Verpakkingen
Kilogram per inwoner

Dankzij de komst van 100 extra containers kun-
nen bewoners van flats en appartementen hun 
verpakkingenafval gratis kwijt, 24 uur per dag, 
7 dagen per week.

Door deze extra service is het niet meer nodig om elke twee weken 
de verpakkingenzakken bij hoogbouwlocaties apart op te halen. 
Daarom stopt Twente Milieu daar per 1 november mee. U hoeft dus 
niet meer in de gaten te houden wanneer de zakken worden 
opgehaald, maar kunt ze altijd kwijt in de oranje containers of de 
ondergrondse verpakkingencontainer bij u in de buurt. Gooi de 
verpakkingenzak in de juiste bak. Bewoners van flats en 
appartementen krijgen hierover informatie thuisgestuurd. 

De komst van de oranje containers is één van de extra maatregelen 
om afval scheiden in Enschede nog gemakkelijker te maken.  
Met de gemeenteraad is afgesproken om begin 2018, één jaar  
na de invoering van Diftar, terug te blikken en samen te bepalen  
of er aanvullende maatregelen nodig zijn voor een goede afval- 
inzameling in Enschede.

Als u tips of ideeën hebt, mail deze dan naar info@twentemilieu.nl.

Voor het scheiden van verpakkingen 
vragen wij u gebruik te maken van 
doorzichtige zakken. Dit geldt zowel 
voor het ophalen aan huis als ook voor 
het wegbrengen van verpakkingen naar 
de verzamelcontainer. Door gebruik  
te maken van doorzichtige zakken  
kan zoveel mogelijk verpakkingsafval 
gerecylced worden. U kunt er ook  
voor kiezen de verpakkingen los in de 
verzamelcontainer te gooien.

De doorzichtige zakken zijn gratis op te 
halen bij verschillende afhaalpunten in 
Enschede. Kijk voor het dichtstbijzijnde 
afhaalpunt op www.twentemilieu.nl/
enschede/verpakkingen.

Het is niet toegestaan om 
afval naast de (verzamel)
containers te zetten.  
De gemeente Enschede 
treedt op tegen afvaldump bij 
(ondergrondse) containers of 
milieupleinen en controleert 
regel-matig. Overtreders 
krijgen een boete van €90,-* . 

Laagbouw
U kunt uw verpakkingen tweewekelijks op de inzameldag aan de straat zetten. 
Gebruik hiervoor de  gratis doorzichtige zakken. Wilt u weten wanneer Twente Milieu 
bij u de verpakkingen ophaalt? Kijk dan op uw persoonlijke afvalkalender.  
Deze vindt u in de gratis app van Twente Milieu of op www.twentemilieu.nl/enschede/
afvalkalender. U kunt uw verpakkingen ook zelf wegbrengen naar één van de 250 
verzamelcontainers in de stad.

Flats en 
appartementen 
(hoogbouw)
De huis aan huis- 
inzameling van ver- pak-
kingen stopt per  
1 november dit jaar.  
U kunt uw verpakkingen 
vanaf dat moment kwijt 
in één van de vele 
verzamelcontainers in 
de stad.  
De container is 24 uur 
per dag beschikbaar en 
weggooien is gratis. Kijk 
voor de containerloca-
ties op  
www.twentemilieu.nl/
enschede/container 
locaties.

In de eerste zes maanden van dit jaar is er maar liefst 
ruim 40% minder restafval opgehaald dan in de eerste 
zes maanden van vorig jaar. Per inwoner is er het eerste 
halfjaar zo’n 63 kilo restafval opgehaald. Vorig jaar was 
dat nog 107 kilo per inwoner in de eerste zes maanden.
De hoeveelheid verpakkingen is daarentegen explosief 
gestegen. Vorig jaar was dat in de eerste helft van het 
jaar nog 7 kilo verpakkingen per inwoner, dit jaar is dat 
gestegen naar 15 kilo. Dat is ook terug te zien in het 
straatbeeld. Daarom worden er de komende tijd extra 
verpakkingencontainers geplaatst.
Ook met de rest van de gescheiden afvalstromen gaat 
het goed. Het gft-afval is nu 47 kilo per inwoner tegen- 
over 36 kilo vorig jaar. Papier is gestegen met 2 kilo per 
inwoner: van 24 kilo vorig jaar, naar 26 kilo dit jaar.  
En ook glas is met deze hoeveelheid gestegen: van  
8 kilo per inwoner vorig jaar, naar 10 kilo per inwoner 
dit jaar.

Voorbeelden van verpakkingen (plastic, blik en drankenkartons)

“We krijgen dagelijks meldingen van  
inwoners over afvaldump” zegt hand-
haver Marjolein. “We bekijken het afval, 
maken foto’s en doorzoeken het afval. 
Vervolgens gaan we naar de mensen toe 
en vaak volgt er dan een proces verbaal.”

Samen houden we de buurt schoon. 
Overal zijn voldoende mogelijkheden om 
(verpakkings)afval op een goede manier 
kwijt te kunnen. Ziet u afvaldump?  
Meld het ons via de gratis app of de 
klantenservice van Twente Milieu.

*exclusief administratie- en afvoerkosten

Niet zo... ...maar zo!

Niet zo... ...maar zo!

IK?
Ik doe mijn 
verpakkingenzak 
in de oranje bak!


