
...u vanaf februari regelmatig een 
wist-u-datje kunt lezen in de Huis 
Aan Huis Enschede?

...er al 10 deelcontainers zijn in Enschede? … er al ruim 76.000 Enschedeërs de 
gratis Twente Milieu-app gebruiken?

Wist u dat...

Zo vergeet u nooit meer wanneer een 

container aan de straat mag of in welke 

afvalbak welk type afval mag. Ook kunt u 

met de app meldingen maken van 

bijvoorbeeld illegale dump.

Dit zijn vrolijk bestickerde containers met 

een deurtje en planken, waarin u spullen kunt 

delen die voor u niet meer waardevol zijn, 

maar voor een ander nog wel! Kijk voor meer 

informatie en de locaties op 

www.twentemilieu.nl/vollebaksamendelen

Zo blijft u altijd op de hoogte van 

handige afvalweetjes en -regelingen in 

Enschede.
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Samen goed op weg naar een schoon Enschede

Graag begin ik met een compliment aan u! Dankzij uw inzet zijn we 

samen goed op weg naar een schoon Enschede. Dat is belangrijk, want 

goed gescheiden afval, zoals verpakkingen, papier en gft, is weer 

grondstof voor nieuwe producten. 

We maken het u graag makkelijker

Ook al zijn we samen goed op weg, we zijn er nog niet! Om een 

volgende stap te maken in afvalscheiding maakte de gemeenteraad 

vorig jaar belangrijke keuzes voor een aantal maatregelen. 

Heel Enschede ondergronds

Sinds dit jaar kan ieder huishouden in Enschede gebruikmaken van 

alle ondergrondse restafvalcontainers in de stad. Zo is er altijd eentje 

bij u in de buurt! Alle laagbouwbewoners kunnen met hun milieupas 

gebruikmaken van de ondergrondse containers, ook als u een grijze 

restafvalcontainer aan huis heeft. 

Laagbouwwoning: keuze uit vier containers

Woont u in een laagbouwwoning? Dan krijgt u dit jaar de keuze welke 

containers u vanaf 2021 wel of niet aan huis wilt hebben. U kunt straks 

kiezen uit vier containers: verpakkingen, gft, papier en restafval. Ook 

kunt u straks kiezen voor een grote of kleine container. U leest er 

meer over in deze nieuwsbrief.

Hoogbouwwoning: in 2021 groente-, fruit- en etensresten apart

Woont u in een hoogbouwwoning? Dan krijgt u vanaf 2021 de 

mogelijkheid om makkelijk groente-, fruit- en etensresten (GFE-afval) 

te scheiden, zodat u minder restafval overhoudt. Er komen 

bovengrondse GFE-verzamelcontainers in de buurt, waar u dit afval 

naartoe kunt brengen. U leest er 

meer over in deze nieuwsbrief.  

Minder afval naast de 

verzamelcontainers

Veel mensen storen zich aan de 

illegale bijplaatsingen bij de 

verzamelcontainers. De afdeling 

Handhaving blijft erop 

controleren. Verder gaan we een 

proef doen met cameratoezicht. 

En wist u dat u met uw milieupas 

75 kilo grof afval per jaar gratis 

kunt wegbrengen naar één van 

de drie afvalbrengpunten in 

Enschede?

Doe mee!

U ziet het, samen met u neemt de gemeente allemaal maatregelen die 

het u ook makkelijker maken om afval te scheiden. En dat is fijn, want 

u bent er ten slotte dagelijks mee bezig. Belangrijk ook! Want we 

willen de wereld schoner en groener maken voor onze kinderen en 

kleinkinderen. Ik draag daar graag mijn 

steentje aan bij! U toch ook?! 

De aanslag afvalstoffenheffing komt er weer aan

Keuzevrijheid voor laagbouw

Bent u bewoner van laagbouw? Dan krijgt u dit jaar de keuze welke 

containers u wel of niet aan huis wilt hebben. U kunt kiezen uit vier 

containers: verpakkingen, gft, papier en restafval. Ook het formaat 

kunt u zelf bepalen: een kleinere container van 140 liter of een 

grotere container van 240 liter. Wie de ruimte heeft kan voor alle 

vier containers kiezen. Maar één, twee of drie containers is ook 

mogelijk. Liever geen container aan huis? Verpakkingen, restafval 

en papier kunt u altijd wegbrengen naar verzamelcontainers in de 

buurt of wijk. U krijgt hierover later dit jaar persoonlijk bericht. 

Daarin wordt uitgelegd hoe u de keuze kunt maken en wat de 

vervolgstappen zijn.

Nieuw in 2021:  de verpakkingencontainer

De verpakkingencontainer gaat de doorzichtige gratis plastic 

verpakkingenzakken vervangen. Uiterlijk op 1 januari 2021 kunt u, 

als laagbouwhuishouden, een verpakkingencontainer aan huis 

gebruiken. Wilt u geen gebruik maken van een 

verpakkingencontainer aan huis? Dan kunt u alsnog een aantal 

rollen verpakkingenzakken per jaar ophalen en de verpakkingen 

wegbrengen naar één van de vele verzamelcontainers voor 

verpakkingen in Enschede. 

Jurgen van Houdt

Wethouder afval en milieu

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 

tarief). Op de aanslag afvalstoffenheffing 2020 wordt het aantal keren in rekening gebracht dat u in 

2019 de grijze container aan straat zette of een vuilniszak naar de ondergrondse restafvalcontainer 

bracht. Ook betaalt u het vaste tarief voor 2020. U kunt de aanslag afvalstoffenheffing, als 

onderdeel van de gemeentelijke belastingen, eind februari van GBTwente (het gemeentelijk 

belastingkantoor) verwachten.

Ik wens u een prachtig en schoon 2020!



Woont u in hoogbouw? Dan krijgt u vanaf 2021 de mogelijkheid om groente-, fruit- en 

etensresten (GFE-afval) te scheiden, zodat u minder restafval overhoudt. U kunt dit 

straks wegbrengen naar bovengrondse GFE-verzamelcontainers in de buurt.

In 2020 betaalt u de volgende tarieven voor uw afval:

Tarieven

Grof afval: 75 kilo gratis wegbrengen

Grof afval kunt u wegbrengen naar één van de drie 

afvalbrengpunten. U kunt 75 kilo per jaar gratis wegbrengen. 

Sommige afvalsoorten zijn altijd gratis, zoals elektrische 

apparaten en grof tuinaval. Afval laten ophalen kan ook. U 

betaalt dan de voorrijkosten van €20,- + het tarief voor het 

betreffende afvalsoort. Kijk voor meer informatie op 

www.twentemilieu.nl/enschede/tarieven.

Heeft u veel onvermijdbaar medisch afval in 2020?

GFE-inzameling bij hoogbouw

Aanvragen

De tegemoetkoming voor onvermijdbaar medisch afval kunt u 

aanvragen door op www.gbtwente.nl met uw DigiD in te loggen 

bij Mijn GBTwente. 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 uploaden.

Had u in 2019 de tegemoetkoming medisch afval?

Dan ontvangt u net als vorig jaar de tegemoetkoming via 

GBTwente. Deze wordt automatisch verlengd. U hoeft dus niets 

te doen. Er vinden wel steekproeven plaats. In dat geval ontvangt 

Hoe kan ik kwijtschelding aanvragen?

Ga naar het digitaal loket (Mijn GBTwente) op www.gbtwente.nl en kies ‘kwijtschelding aanvragen’. 

Wanneer er bij u sprake is van een chronische ziekte met veel onvermijdbaar medisch afval, dan kunt u een tegemoetkoming 

aanvragen. Onder medisch afval wordt bijvoorbeeld stoma-, incontinentie- en dialysemateriaal verstaan.

De tegemoetkoming bestaat uit een aantal keren dat u gratis uw grijze container aan straat mag zetten of een vuilniszak naar 

de ondergrondse restafvalcontainer kunt brengen. Hoe vaak dit is, is afhankelijk van het type container dat u gebruikt.

u een brief en wordt u opnieuw gevraagd om een aankoopbon of 

–overzicht aan te leveren. Stuurt u niks terug, dan stopt de 

tegemoetkoming.

Had u in 2019 een tegemoetkoming medisch afval, maar is uw 

situatie veranderd? Geef dit dan door aan GBTwente:

Vast basisbedrag (voor ieder huishouden gelijk)

€206,40

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 en 240 liter Gratis

Oranje verpakkingencontainer, 240 liter Gratis

Blauwe papiercontainer, 240 liter   Gratis

Kijk voor de voorwaarden en het aanvragen van kwijtschelding op www.gbtwente.nl. 

Wanneer u onvoldoende inkomsten heeft, kun u onder 

voorwaarden kwijtschelding aanvragen. De kwijtschelding 

bestaat uit het vaste basistarief van €206,40 en een aantal 

keren dat u gratis uw grijze container aan straat mag zetten of 

een vuilniszak naar de ondergrondse restafvalcontainer kunt 

brengen. Hoe vaak dit is, is afhankelijk van het type 

container dat u gebruikt.

Kwijtschelding aanvragen

Type container Met kwijtschelding Daarna

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

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

Ondergrondse restafvalcontainer, 30 liter Maximaal 72 keer gratis €0,84 per keer

Type container Met tegemoetkoming        Daarna

Grijze restafvalcontainer, 240 liter Maximaal 12 keer gratis €7,52

Grijze restafvalcontainer, 140 liter Maximaal 20 keer gratis €4,39

Ondergrondse restafvalcontainer, 30 liter Maximaal 96 keer gratis €0,84

www.gbtwente.nl/contact

In Enschede-Zuid vond de afgelopen jaren een proef plaats met de gescheiden inzameling 

van GFE. De resultaten en reacties zijn positief. Veel mensen zijn blij dat ze de GFE-resten 

niet zo lang hoeven te bewaren en direct vanuit de keuken kunnen wegbrengen. Zo wordt 

stankoverlast voorkomen. Door de komst van de verzamelcontainer hebben alle inwoners 

van Enschede – of u nu hoog of laag woont – dezelfde mogelijkheden om optimaal afval te 

scheiden. Het gebruik van de GFE-verzamelcontainers is voor u, als hoogbouwbewoner, 

gratis. Ook krijgt u als hoogbouwbewoner een gratis afvalbakje voor op het aanrecht 

aangeboden, zodat u goed het GFE kunt scheiden.

Kleurig scheiden met glas
Misschien heeft u het al gezien: op veel plekken in Enschede wordt 

glas op kleur gescheiden. Er is een container voor gekleurd glas en 

een container voor wit glas. Waarom is dat? Glas kan oneindig 

gerecycled worden, maar van gekleurd glas kan nooit meer wit glas 

gemaakt worden. Wanneer het glas bij elkaar gegooid wordt, kunnen 

er dus geen gerecyclede glasproducten gemaakt worden van wit glas. 

Zonde! Daarom scheiden we in Enschede op de meeste plekken het 

glas op kleur.


