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Schoner straatbeeld
Gaat alles dan goed? Nee, zeker niet!  
Op een aantal plekken wordt het vuil 
door inwoners naast containers gezet  
en is er sprake van illegale dump. 
Onacceptabel wat mij betreft. Hier 
ervaren we met z’n allen overlast van. 
Ook dit jaar nemen we maatregelen 
voor een schoner straatbeeld. Afval is 
van ons allemaal.  Laten we daarom 
samen zorgen voor een schoon Enschede. 

Wij vinden uw mening belangrijk
Op dit moment onderzoeken we de 
haalbaarheid van een keuzemodel, 
waarbij (laagbouw)huishoudens hun 
eigen inzamelmiddelen kunnen kiezen 
en ook zelf kunnen kiezen welke 
afvalsoorten zij eventueel wegbrengen. 
Daarom hebben we eind vorig jaar een 
peiling gehouden onder laagbouwhuis-
houdens. Veel inwoners hebben deze 
vragenlijst ingevuld. 

Wij danken u hartelijk daarvoor. Binnen-
kort informeren wij u over de uitkomst 
van de peiling.  

Ik hoop dat we samen prachtige 
afvalresultaten kunnen boeken in 2019!

Jurgen van Houdt
Wethouder

Het is de tijd van goede voornemens. Graag wil ik u een groot compliment geven voor het feit 
dat ons afval scheiden in Enschede steeds beter gaat. We hebben met elkaar ongeveer  
40 procent minder restafval gerealiseerd. Van 215 naar 125 kilo per inwoner per jaar. Dat is  
een mooi resultaat. Afval scheiden is belangrijk. Afval, zoals verpakkingen, papier en gft, kan 
namelijk weer gebruikt worden als grondstof 
voor nieuwe producten. En dat zorgt ervoor 
dat we minder grondstoffen uit onze natuur 
nodig hebben. Daarom willen we samen zo 
min mogelijk restafval over houden. Met de 
andere Twentse gemeenten hebben wij in 
Enschede het doel om in 2030 maximaal  
50 kilo restafval per inwoner per jaar over te 
houden. We zijn samen goed op weg.

De aanslag afvalstoffenheffing komt er weer aan
U betaalt voor uw afval een vast tarief 
en daarnaast voor het aantal keren dat u 
de grijze container aan de straat zet of 
een vuilniszak naar de ondergrondse 
restafvalcontainer brengt (het variabele 
deel). Op de aanslag afvalstoffenheffing 
2019 wordt het aantal keren in rekening 
gebracht dat u in 2018 de grijze 
container aan straat zette of een 
vuilniszak naar de ondergrondse 
restafvalcontainer bracht. Ook betaalt u 
het vaste tarief voor 2019. Op de 
volgende pagina leest u daar meer over.

Ons afval scheiden in Enschede:
Een flinke stap voorwaarts, we zijn er nog niet!

Belastingjaar
Burg Wallerstraat 24 Oldenzaal
WOZ-Beschikking Eigenaar en Gebruiker
WOZ-waarde =  € 142.000
waardepeildatum 01-01-2018 2019

Onroerende zaakbelasting Eigenaar woning

0,1199 % 170,25
OZB-waarde =  142.000

€01-01-2019 tot 01-01-2020 2019

Afvalstoffenheffing

155,04 155,04
Afvalstoffenheffing vast tarief

€01-01-2019 tot 01-01-2020 2019 €

Rioolheffing Eigenaar woning

96,12 96,12
Rioolheffing Eigenaar

€01-01-2019 tot 01-01-2020 2019 €

Rioolheffing gebruiker woning

96,12 96,12
Rioolheffing Gebruiker

€01-01-2019 tot 01-01-2020 2019 €

Erven van MBGM Gérard

31-03-201928-02-2019
Aanslagnummer

U heeft ons gemachtigd om het totaalbedrag van deze aanslag in 10 maandelijkse termijnen van uw rekening NL26RABO0139197788 af te
schrijven. Het termijnbedrag van € 51,57 (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
WOZ-Beschikking
Gemeente Enschede

AanslagbedragTarief

Betaling:

7574 AR  Oldenzaal

IncassantID:
NL28ZZZ081847510000
MachtigingID:
02932000120000003861

Klantkenmerk

Omschrijving

Dagtekening
21402096

Vervaldatum

Burg Wallerstraat 24

€Totaal bedrag 517,53

www.gbtwente.nl
info@gbtwente.nl

Gemeente Oldenzaal
Ganzenmarkt 1
T (053) - 481 58 81

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

Gecombineerde aanslag 517,532019 €

Definitieve aanslag afvalstoffenheffing -14,342018 €

Voorlopige aanslag afvalstoffenheffing 12,562019 €

Verzamelnota aanslag
Gemeentelijke Belastingen
Gemeente Enschede

515,75€Totaalbedrag:

Aanslag Belastingjaar Bedrag

IncassantID:
NL28ZZZ081847510000
MachtigingID:
02932000120000003861

Klantkenmerk Dagtekening
21402096 28-02-2019 31-03-2019

Aanslagnummer Vervaldatum

U heeft ons gemachtigd om het totaalbedrag van deze aanslag in 10 maandelijkse termijnen van uw rekening NL26RABO0139197788 af te
schrijven. Het termijnbedrag van € 51,57 (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.

Betaling:

www.gbtwente.nl
info@gbtwente.nl

Gemeente Oldenzaal
Ganzenmarkt 1
T (053) - 481 58 81

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

Heeft u veel onvermijdbaar  
medisch afval in 2019?
Enschedese huishoudens waar sprake is van een chronische ziekte met veel onvermijdbaar 
medisch afval kunnen een tegemoetkoming aanvragen. 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 € 7,52 per keer

Grijze restafvalcontainer, 140 liter maximaal 20 keer gratis Daarna € 4,39 per keer

Verzamelcontainer restafval, 30 liter maximaal 96 keer gratis Daarna € 0,84 per keer

Aanvragen
De tegemoetkoming voor onvermijdbaar medisch afval kunt u 
aanvragen door op www.gbtwente.nl met uw DigiD in te 
loggen bij Mijn GBT. Voor de aanvraag van de tegemoetkoming 
heeft u een aankoopbon of overzicht nodig van de (online) 
apotheek waar u de materialen of hulpmiddelen heeft aangeschaft.  
Op de bon moeten uw naam, de datum van aanschaf en het 
type aangeschafte materialen zichtbaar zijn. Ook kunt u een 
verklaring van uw huisarts insturen.  

Had u in 2018 de tegemoetkoming medisch afval?
Dan ontvangt u net als vorig jaar de tegemoetkoming via het 
GBT. Deze wordt automatisch verlengd. U hoeft dus niets te 
doen. Er vinden wel steekproeven plaats. Huishoudens die 
binnen de steekproef vallen ontvangen een brief van het GBT. 
Aan hen wordt gevraagd opnieuw een aankoopbon of 
-overzicht aan te leveren. Stuurt u niks terug, dan stopt de 
tegemoetkoming.

Had u in 2018 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 type container dat u gebruikt:

Afvalcoaches: eerste hulp bij afval scheiden
Wilt u weten hoe u (nog beter) afval kunt scheiden? Weet u niet waar u de ruimte vandaan 
moet halen om het afval te scheiden? Of vraagt u zichzelf weleens af welk afval u waar mag 
verzamelen? Dan bent u bij de afvalcoach aan het juiste adres!

Afvalcoaches zijn experts op het gebied van afval. U kunt met 
al uw vragen rondom afvalscheiding terecht bij de afvalcoach. 
Denk bijvoorbeeld aan vragen over de verschillende afval-
soorten of aan vragen over hoe je die afvalsoorten het handigst 
kunt scheiden. Dit kan op straat, per mail en telefonisch, maar ook 
gewoon aan huis!

Bereikbaarheid
U kunt de afvalcoaches op werkdagen bereiken via de klanten-
service van Twente Milieu of afvalcoach@twentemilieu.nl.  
Wilt u meer weten over de man achter de afvalcoach?  
Kijk dan op www.twentemilieu.nl/afvalcoaches. 



Wat staat er op de aanslag?
Op deze gecombineerde aanslag ziet u de 
kosten voor de onroerende zaakbelasting (op 
basis van de WOZ-beschikking), de afvalstof-
fenheffing, rioolheffing 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 digitaal 
loket van het GBT (Mijn GBT) en een 
antwoord op de veelgestelde vragen.

Wat betaal ik?
In 2018 betaalde u het vaste basistarief dat 
voor ieder huishouden gelijk is. Het variabele 
deel voor het aantal keren dat u in 2018 de 
grijze container aan straat zette of een 
vuilniszak naar de ondergrondse restafval-
container bracht, wordt dit jaar in rekening 
gebracht. Daarnaast betaalt u het vaste 
basistarief van €202,32 voor 2019.

Kan ik kwijtschelding aanvragen? 
Wanneer u onvoldoende inkomsten heeft, 
kunt u onder voorwaarden kwijtschelding 
aanvragen. De kwijtschelding bestaat uit het 
vaste basistarief van €202,32 en een 
maximum aantal gratis ledigingen/stortin-
gen. Het maximum aantal gratis aanbiedin-
gen is afhankelijk van het type container dat 
u gebruikt. Het aantal keren is gebaseerd op 
de gemiddelde aantal keren dat huishoudens 
in Enschede restafval aanbieden. 
 
Kijk voor de voorwaarden op  
www.gbtwente.nl. Wilt u kwijtschelding  
aanvragen? Ga dan naar het digitaal loket 
(Mijn GBT) op www.gbtwente.nl en kies 
kwijtschelding aanvragen.

Binnenkort ontvangt u de aanslag gemeentelijke belastingen van het Gemeentelijk Belasting-
kantoor Twente (GBT) met de definitieve afrekening afvalstoffenheffing 2018 en het vaste 
basistarief voor 2019. 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 afvalstoffenheffing komt er weer aan (vervolg)

Type container
Voor u met 

kwijtschelding
Meer dan maximaal

Grijze restafvalcontainer, 240 liter maximaal 9 keer gratis Daarna € 7,52 per keer

Grijze restafvalcontainer, 140 liter maximaal 15 keer gratis Daarna € 4,39 per keer

Verzamelcontainer restafval, 30 liter maximaal 72 keer gratis Daarna € 0,84 per keer

 

Aanslagnummer Dagtekening 
 28-02-2019 

1.118,25 

Vervaldatum 
30-04-2019 

Omschrijving Aanslagbedrag 

IncassantID: 
NL00ABCD0123456789 
MachtigingID: 
12345 
 

U heeft ons gemachtigd om het totaalbedrag van deze aanslag in 10 maandelijkse termijnen van uw rekening NL00ABCD0123456789 af te 
schrijven. Het termijnbedrag van € 111,82 (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. 

Betaling: 

Totaal bedrag 

Tarief Belastingjaar 

  

Klantkenmerk 
 

€ 
 

A Anslagbiljet 
 Belastingweg 74 
 7575 RV  Enschede 
  
 

Belastingweg 74 Enschede 
240 Liter RST 

6,90 20,70 
3 Ledigingen 240 liter rest 

€ 01-01-2018 tot 01-01-2019 2018 € 

WOZ-Beschikking Eigenaar en Gebruiker 
WOZ-waarde =  € 405.000 
waardepeildatum 01-01-2018 2019 

Onroerende zaakbelasting Eigenaar woning  

0,1606 % 650,43 
OZB-waarde =  € 405.000 

€ 01-01-2019 tot 01-01-2020 2019 

202,32 202,32 
Afvalstoffenheffing vast tarief 
 € 01-01-2019 tot 01-01-2020 2019 € 

 
 

€ 

 

2019 

  
 
 

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

GBT 
Postbus 845 
7550 AV Hengelo 

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

www.enschede.nl 
publiekszaken@enschede.nl 
 

BTWnr: 
NL8197.54.444.B01 

Postadres Bankrekening Digitaal Bezoekadres Overige gegevens 

 

 Rioolheffing Gebruiker woning  
 Rioolheffing 
 € 244,80 244,80 

Aanslagbiljet Gemeentelijke Belastingen 
WOZ-Beschikking 
Gemeente Enschede 

01-01-2019 tot 01-01-2020 

Hier ziet u hoe vaak u restafval 
aanbood in 2018.

Hier ziet u wat u betaalt 
voor het aantal keren dat u 
restafval aanbood in 2018

Hier ziet u het vaste basistarief 
voor 2019. Dit is voor elk 

huishouden gelijk.

In 2019 betaalt u de volgende tarieven voor uw afval:
Tarieven

Vast basisbedrag (voor ieder huishouden gelijk)

€ 202,32

Tarief per keer

Grijze restafvalcontainer, 140 liter € 4,39

Grijze restafvalcontainer, 240 liter € 7,52

Ondergrondse restafvalcontainer, 30 liter € 0,84

Groene gft-container, 140 liter of 240 liter Gratis

Blauwe papiercontainer, 240 liter Gratis

Waarom zijn de tarieven hoger dan 
vorig jaar?
De landelijke overheid verhoogt vanaf 
dit jaar het verbrandingstarief voor 
huishoudelijk afval. Dit tarief is meer 
dan verdubbeld. Daardoor stijgen de 
tarieven.

Grof afval
Grof afval kunt u wegbrengen naar één van de drie afval-
brengpunten. U kunt 75 kg per jaar gratis wegbrengen.  
Laten ophalen kan ook. U betaalt dan de voorrijkosten van 
€20,- + de geldende tarieven. Kijk voor meer informatie op 
www.twentemilieu.nl/enschede/tarieven.

Verdient de gemeente aan afval? 
De gemeente verdient niet op de afvalstoffenheffing en mag 
dat ook niet. De afvalstoffenheffing is een zogenaamde 
‘sluitende begroting’. Dat betekent dat de inkomsten gelijk  
zijn aan de uitgaven. Bij uitgaven kan worden gedacht aan  
het ophalen van het afval, het plaatsen van ondergrondse 
containers, de aanleg van milieupleinen en de exploitatie  
van de afvalbrengpunten. 

Download nu de app van 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.

Papieren afvalkalender?
Vindt u het makkelijker 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 inzameldagen op uw adres zijn. Deze kunt u zelf (laten) uitprinten.
 
Mocht dit problemen opleveren, dan kunt u contact opnemen met de klantenservice van Twente Milieu via het telefoonnummer 
0900 - 85 20 111 (lokaal tarief).

Hoe weet de gemeente hoe vaak ik afval aanbied?
Containers aan huis hebben een chip. Gebruikers van ondergrondse 
containers hebben toegang met hun milieupas. De containerchips en  
de milieupas zijn gekoppeld aan een woning. Elke keer als u de  
container aan straat zet of afval in de ondergrondse restafvalcontainer 
gooit, wordt dat elektronisch geregistreerd. Met deze informatie 
berekent het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente elk jaar de hoogte 
van uw afvalstoffenheffing. 

U kunt op www.twentemilieu.nl/enschede/inloggendiftar ook zelf  
het hele jaar door bekijken hoe vaak u uw container aan de straat  
zette of een vuilniszak wegbracht. 

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.


