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In 2017 werd het vaste deel en een vooraf 
door ons bepaald aantal ledigingen van 
uw grijze container of stortingen op de 
ondergrondse container vooraf in rekening 
gebracht. Omdat we met z’n allen veel 
beter ons afval zijn gaan scheiden, heeft 
de grote meerderheid van de inwoners 
van Enschede dat aantal niet gehaald. 
Gemiddeld zijn huishoudens 40-60 euro 
goedkoper uit. 
Het bedrag dat u hebt bespaard wordt 
niet teruggestort op uw rekening, maar 
wordt verrekend met de totale belasting-
aanslag van 2018. Elders in deze nieuws-
brief leest u daar meer over.

Stortquotum
Een verandering sinds 1 januari 2018 is 
ook, dat inwoners van Enschede nu 
75 kilo grof restafval (afval dat niet in 
de grijze container of ondergrondse 
container past) gratis mogen storten op 
één van de afvalbrengpunten. Ook heeft 
de raad besloten dat het voorrijtarief van 
het ophalen van grof afval bij u thuis 
daalt naar 20 euro per keer dat u grof 
vuil laat ophalen.

Maatregelen hebben effect
De extra maatregelen die genomen zijn 
om verrommeling in de stad tegen te 
gaan, werpen hun vruchten af. 
Dankzij de komst van de oranje verpak-
kingencontainers, is de hoeveelheid 

verkeerd aangeboden verpakkingenzakken 
enorm afgenomen. Ter vergelijk: werd er 
in het begin van 2017 nog 1600 kilo 
verpakkingen op een gemiddelde 
zondag opgeruimd door Twente Milieu, 
nu is dat zo’n 350 kilo. Maar we zijn er 
nog niet. Op sommige plekken houden 
stadsgenoten zich nog niet aan de 
aanbiedregels, ondanks de informatie-
campagnes, die we op een aantal 
plekken in de stad hebben uitgevoerd. 
We zijn op dit moment met alle betrok-
kenen (bewoners, wijkbeheer, woning-
corporaties, gemeente enz.) op deze 
zogenoemde hotspots in gesprek over 
wat we gezamenlijk kunnen doen om de 
situatie te verbeteren. 

Ook zetten we onze handhavers in om 
afvaldump op te sporen en te beboeten.

Eerste jaar Diftar
Terugkijkend op het eerste jaar Diftar 
moeten we concluderen dat de inhoudelijke 
doelstellingen ruim zijn gehaald: in 2017 is 
zo’n 40% minder restafval ingezameld. 
En 115% meer verpakkingen. Enschede is 
dus massaal afval gaan scheiden. 
Binnenkort blikken we terug op de 
invoering van Diftar. Wat ging goed, wat 
kan nog beter? Uit deze evaluatie volgen 
actiepunten, waarmee we dit jaar aan de 
slag gaan. Als u nog tips voor ons heeft, 
stuur die dan op via het contactformulier 
op de website van de gemeente.

Hans van Agteren Wethouder leefomgeving

Afvalstoffenheffing: niet meer 
voorschieten van aantal ledigingen 
of stortingen

Enschede zonder afval
Het laatste nieuws over afval scheiden in Enschede

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 Playstore 
op uw apparaat.

Heeft u veel onvermijdbaar medisch 
afval in 2018?
Enschedese huishoudens waar sprake is van een chronische ziekte met veel onvermijdbaar 
medisch afval kunnen een tegemoetkoming aanvragen. Hun kosten voor restafval lopen anders 
behoorlijk hoog op. De gemeente Enschede vindt dat niet wenselijk en heeft daarom een 
tegemoetkoming voor deze huishoudens. Onder medisch afval wordt bijvoorbeeld 
stomamateriaal, incontinentie- materiaal en dialysemateriaal verstaan.

Type container Voor u met tegemoetkoming Meer dan maximaal

Grijze restafvalcontainer, 240 liter maximaal 12 keer gratis Daarna € 6,90 per keer

Grijze restafvalcontainer, 140 liter maximaal 20 keer gratis Daarna € 4,03 per keer

Verzamelcontainer restafval, 30 liter maximaal 96 keer gratis Daarna € 0,76 per keer

Aanvragen
De tegemoetkoming voor onvermijdbaar medisch afval kunt u 
met behulp van uw DigiD aanvragen via het Gemeentelijk 
Belastingkantoor Twente (GBT). Aanvragen kan via het digitaal 
loket op www.gbtwente.nl via het aanvraagformulier ‘compen-
satie aantal ledigingen bij veel medisch afval’.
Voor de aanvraag van de tegemoetkoming heeft u een aan-
koopbon of -overzicht nodig van de (online) apotheek waar u de 
materialen of hulpmiddelen heeft aangeschaft. 
Op de bon dienen zowel uw naam, de datum van aanschaf als 
het type aangeschafte materialen zichtbaar te zijn.

Had u in 2017 de tegemoetkoming medisch afval?
Dan wordt deze automatisch verlengd en hoeft u dus niets te 
doen. De komende maanden vinden er wel steekproeven plaats. 
Huishoudens die binnen de steekproef vallen ontvangen een 
brief van het GBT. Aan hen wordt gevraagd opnieuw een bewijs 
aan te leveren.

Had u in 2017 een tegemoetkoming medisch afval, maar is uw 
situatie veranderd? Geef dit dan door aan het GBT. 

De tegemoetkoming bestaat uit een aantal gratis ledigingen van de grijze container of stortingen op de ondergrondse restafval-
container. Het maximum aantal gratis aanbiedingen is afhankelijk van het inzamelmiddel:

Vanaf dit jaar stopt de gemeente Enschede met vooraf het variabele 
deel van uw afvalstoffenheffi ng in rekening te brengen. Dat betekent 
dat u in 2018 alleen het vaste deel van 202,32 euro vooraf betaalt. Het 
aantal keren dat u uw grijze container aan de straat zet of het aantal 
keren dat u op een ondergrondse restafvalcontainer stort, wordt ‘pas’ 
achteraf in 2019 in rekening gebracht. Hiermee komen we tegemoet 
aan de wens van veel inwoners van Enschede.

Papieren afvalkalender?
Vindt u het makkelijk om een papieren kalender in huis te 
hebben? Dit kan heel eenvoudig. Als u uw postcode en 
huisnummer invult op www.twentemilieu.nl, kunt u onder 
het kopje ‘Afvalkalender’ klikken op ‘Jaarkalender (PDF)’. 
Via deze knop krijgt u op één A4’tje te zien wat de inzamel-
dagen op uw adres zijn. Deze kunt u zelf (laten) uitprinten.
 
Mocht het printen van de afvalkalender problemen opleveren 
kunt u contact opnemen met de klantenservice van Twente 
Milieu via het telefoonnummer 0900 - 85 20 111 (lokaal tarief).



Wat staat er op de aanslag?
Op deze gecombineerde aanslag ziet u de 
kosten voor de onroerende zaak-belasting 
(op basis van de WOZ-beschikking), de 
afvalstoffenheffi ng, rioolheffi ng en eventuele 
hondenbelasting. U krijgt ook informatie 
over hoe u kunt betalen, kwijtschelding kunt 
aanvragen of bezwaar kunt maken. 
Op www.gbtwente.nl vindt u het digitale 
loket van het GBT en een antwoord op de 
veelgestelde vragen.

Nieuw: geen voorschot meer
In 2017 betaalde u een voorschot voor het 
aantal keren dat u de grijze container aan de 
straat zette of een vuilniszak naar de onder- 
grondse container bracht. Daar kregen we 
veel reacties op. Veel inwoners vonden het 
vervelend om vooraf te moeten betalen. 
Daar hebben we naar geluisterd. En daarom 
wordt dit jaar alleen het vaste basistarief van 
de afvalstoffenheffi ng vooraf in rekening 
gebracht. Dit ziet u op de pagina ‘Aanslag-
biljet Gemeentelijke Belastingen/WOZ-
beschikking’. De afrekening van het aantal 
keren dat u restafval aanbiedt in 2018 volgt 
dan in 2019. U betaalt vanaf nu het variabele 
deel dus achteraf. De aanslag wordt hiermee 
eenvoudiger en overzichtelijker.

Kan ik kwijtschelding aanvragen?
Wanneer u onvoldoende inkomsten hebt, 
kunt u onder voorwaarden kwijtschelding 
aanvragen. De kwijtschelding bestaat uit het 
vaste basistarief van €202,32 en een 
maximum aantal gratis ledigingen/stortingen. 
Het maximum aantal gratis aanbiedingen is 
afhankelijk van het inzamelmiddel.

Let op: het maximum aantal ledigingen of 
stortingen waarvoor u kwijtschelding kunt 
krijgen is voor 2018 naar beneden bijgesteld 
ten opzichte van 2017. Het aantal keren is 
gebaseerd op de gemiddelde aantal keren 
dat huishoudens in Enschede restafval 
aanbieden.

Binnenkort ontvangt u de aanslag gemeentelijke belastingen van het Gemeentelijk Belasting-
kantoor Twente (GBT). Deze aanslag bestaat uit een verzamelnota, de WOZ-beschikking en de 
defi nitieve aanslag afvalstoffenheffi ng 2017. Voor het merendeel van de huishoudens geldt dat ze 
minder vaak afval hebben aangeboden dan vooraf in rekening is gebracht. Een meevaller dus. 
Het bedrag dat u heeft bespaard wordt niet teruggestort op uw rekening, maar wordt verrekend 
met de totale belastingaanslag van 2018. Op de gecombineerde aanslag wordt het vaste tarief 
voor 2018 in rekening gebracht. U betaalt dus geen voorschot meer. Als u zich heeft aangemeld 
voor MijnOverheid staat de aanslag begin februari digitaal voor u klaar in uw berichtenbox. 
Anders ontvangt u de aanslag eind februari op uw deurmat. U krijgt deze aanslag in opdracht 
van de gemeente Enschede.

De aanslag afvalstoffenheffi ng komt eraan

Type container
Voor u met 

kwijtschelding
Meer dan maximaal

Grijze restafvalcontainer, 240 liter maximaal 9 keer gratis Daarna € 6,90 per keer

Grijze restafvalcontainer, 140 liter maximaal 15 keer gratis Daarna € 4,03 per keer

Verzamelcontainer restafval, 30 liter maximaal 72 keer gratis Daarna € 0,76 per keer

Kijk voor de voorwaarden op www.gbtwente.nl. Wilt u kwijtschelding aanvragen, 
ga dan naar het digitaal loket op www.gbtwente.nl en kies voor ‘kwijtscheldings-
formulier downloaden’.

Heeft u vragen over de belastingaanslag?
Neem dan contact op met de publieksbalie van de gemeente Enschede. 
Zij zijn bereikbaar via het nummer 053 – 481 83 83 of per mail via 
publiekszaken@enschede.nl.

In 2018 betaalt u de volgende tarieven voor uw afval:

Tarieven
Vast basisbedrag (voor ieder huishouden gelijk)

€ 202,32

Tarief per keer

Grijze restafvalcontainer, 140 liter € 4,03

Grijze restafvalcontainer, 240 liter € 6,90

Ondergrondse restafvalcontainer, 30 liter € 0,76

Groene gft-container, 140 liter Gratis

Groene gft-container, 240 liter Gratis

Blauwe papiercontainer, 240 liter Gratis

Wijzigingen wegbrengen en ophalen grof afval
Gratis stortquotum in 2018

Hieronder vindt u de adressen en openingstijden van de drie 
afvalbrengpunten.

Vanaf dit jaar is het mogelijk om 75 kilo grof afval gratis te storten bij één van de drie afval-
brengpunten in de gemeente Enschede. Brengt u meer dan 75 kilo? Dan betaalt u het geldende 
tarief voor het aantal kilo’s boven de 75 kilo. Meer informatie over tarieven vindt u op 
www.twentemilieu.nl/enschede/tarieven.

Voorrijkosten verlaagd
Kunt u het grof afval niet zelf wegbrengen? Dan kunt u het laten 
ophalen door Twente Milieu. De voorrijkosten zijn dit jaar 
verlaagd naar 20 euro. U betaalt daarnaast nog wel het tarief van 
€1,50 per 10 kilogram.

Afvalbrengpunt Zuid Vlierstraat 105

Openingstijden:

Maandag t/m vrijdag 08.00 – 16.30 uur

Zaterdag 09.00 – 15.30 uur

Afvalbrengpunt West  Binnenhaven 152

Openingstijden:

Maandag Gesloten

Dinsdag t/m vrijdag 08.00 – 12.00 uur

Zaterdag 09.00 – 15.30 uur

Afvalbrengpunt Oost  Lenteweg 44

Openingstijden:

Maandag 08.00 – 16.30 uur

Dinsdag t/m vrijdag 12.30 – 16.30 uur

Zaterdag 09.00 – 15.30 uur

Lagere kosten voor hoogbouw
Gemeente Enschede wil de bewoners 
van fl ats en appartementen extra 
tegemoetkomen, omdat deze bewoners 
hun groente-, fruit- en tuinafval niet 
gescheiden kunnen aanleveren. 
De kosten voor het wegbrengen van 
een vuilniszak naar de ondergrondse 
restafvalcontainer is daarom verlaagd 
naar €0,76 per keer.

Belastingjaar
Euregioweg 231 Enschede
Afvalstoffenheffing

199,92 199,92
Afvalstoffenheffing vast tarief

€01-01-2017 tot 01-01-2018 2017 €

240 Liter RST

6,90 48,30
7 Ledigingen 240 liter rest

€01-01-2017 tot 01-01-2018 2017 €

Reeds opgelegd via voorlopige aanslag afvalstoffenheffing 2017 € -296,52

30-04-201828-02-2018
Aanslagnummer

U heeft ons gemachtigd om het totaalbedrag van deze aanslag in 10 maandelijkse termijnen van uw rekening NL94SNSB0911608249 af te
schrijven. Het termijnbedrag van € 37,93 (dit bedrag kan door afronding afwijken) zal omstreeks de 28ste van de maand worden geïncasseerd.
De eerste termijn zal in maart worden geïncasseerd. Bovengenoemde vervaldatum is van toepassing indien de incassoregeling niet wordt
nagekomen.

Aanslagbiljet Gemeentelijke Belastingen
Definitieve aanslag afvalstoffenheffing
Gemeente Enschede

AanslagbedragTarief

Betaling:

IncassantID:
NL28ZZZ081847510000
MachtigingID:
00002150330000255309

Klantkenmerk

Omschrijving

Dagtekening
21402077

Vervaldatum

€Totaal bedrag -48,30

www.enschede.nl
publiekszaken@enschede.nl

Stadskantoor Enschede
Hengelosestraat 51
T (053) - 481 83 83

Postadres Overige gegevensBankrekening
BTWnr:
NL8197.54.444.B01

NL72BNGH0285141228
t.n.v. Gemeentelijk
Belastingkantoor Twente
BICnr: BNGHNL2G

Bezoekadres
GBT
Postbus 845
7550 AV Hengelo

Digitaal

B. Belastingbetaler
Belastingstraat 1
0000 BB  Enschede

2. Hier ziet u het aantal keren 
dat u de grijze container aan 

de straat zette of een 
vuilniszak naar de 

verzamelcontainer bracht.

1. Hier ziet u het 
vaste tarief van 2017. 

Dit betaalt ieder 
huishouden.

3. Dit bedrag betaalt u voor 
het aantal keren dat u de grijze 

container aan straat zette of 
een vuilniszak naar de 

verzamelcontainer bracht.

4. Dit is het bedrag dat 
u vorig jaar heeft 
‘voorgeschoten’.

5. Dit is het bedrag dat u 
voor het jaar 2017 uiteindelijk 

minder (-) of meer (+)
 kwijt bent (zie punt 4).


