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Gemeente Enschede gaat over op Diftar

Losser zonder afval
Het laatste nieuws over afval scheiden in Losser

Diftar - Op weg naar
minder afval
Tips voor minder restafval
Gemiddeld gooit een inwoner van Losser 160 kilo afval in de grijze container. Ongeveer 90 kilo
hoort daar niet in thuis. Veel kansen voor afvalscheiding dus. Maar hoe doet u dit?
In de gemeente Losser kunt u alles scheiden. Zo kunt u glas, textiel en verpakkingen (plastic, blik en drankenkartons) kwijt op
het milieuplein. Voor de grovere afvalstromen kunt u terecht op het afvalbrengpunt. Ook worden sommige afvalstromen aan
huis opgehaald. Voor meer informatie hierover kunt u terecht op de website van Twente Milieu www.twentemilieu.nl.
Herbruikbare spullen kunt u verkopen of laten ophalen door de kringloopwinkel. Zo maakt u er direct iemand anders blij mee.
Koop kritisch in, kies voor navulverpakkingen.
Neem een eigen boodschappentas mee.
Bied de container of huisvuilzak pas aan als deze vol zit. U betaalt namelijk per keer dat u restafval aanbiedt.
Creëer thuis een handig systeem om afval te scheiden. Geef bijvoorbeeld papier, verpakkingen, glas, GFT en restafval een
eigen plek. Zo wordt het eenvoudig om afval te scheiden.

Wanneer wordt mijn afval opgehaald?
Weten wanneer uw container wordt geleegd?
Download dan nu de vernieuwde app van Twente Milieu!
In de app vindt u ook informatie over welk afval waar bij mag.
Beschikbaar voor smartphones en tablets met iOS of Android.
Afvalkalender
Naast de app, kunt u de afvalkalender ook bekijken en downloaden op de website van
Twente Milieu (www.twentemilieu.nl). Heeft u niet de beschikking over internet? Vraag
de afvalkalender dan aan via de klantenservice van Twente Milieu. Dit kan telefonisch
via 0900-8520111.

De hoeveelheid afval die we als samenleving produceren groeit nog steeds. Het
wordt steeds duidelijker dat wij er
samen voor moeten zorgen dat er
minder afval ontstaat. Aan de ene kant
heeft dat met koopgedrag te maken, aan
de andere kant ook met afvalscheiding.
Want goed gescheiden afval levert weer
grondstoffen op voor goede producten.
Denk daarbij aan glas, kleding, elektrische apparaten, oud papier en sinds kort
ook verpakkingen en blik. De afvalverwerkingsindustrie ontwikkelt voor het
hergebruik iedere keer weer nieuwe
mogelijkheden. Toch pleit ik voor
gewoon minder afval. Ik heb zelf mee
gedaan aan het 100-100-100 project.
Opdracht voor 100 huishoudens om in
100 dagen te komen tot 100% afvalvrij.
Nu is ons, als gezin, dat niet helemaal
gelukt, maar we zijn wel een heel eind

26% GFTkeukenafval
11% GFT-tuinafval
7% Papier
7%
Verpakkingen

gekomen. Als je daar mee bezig bent, ga
je toch anders met afval om. Dat start al
in de keuken, je zorgt voor kleinere
bakjes waarin je al kunt scheiden. En
daarvoor kijk je ook beter in je boodschappenkarretje. Wat koop je precies.
Hoeveel verpakking zit daarom heen.
Wat kan anders?
100% restafvalvrij, daar staan we nog
wel ver vandaan. Maar de invoering van
Diftar gaat ons wel helpen om afval
beter te scheiden en minder restafval
over te houden. Want uiteindelijk: hoe
minder restafval (grijze container) je
hebt, hoe minder het je gaat kosten.
Dat is toch een mooi pluspunt.
Wethouder
Marcel Wildschut

Waarom Diftar?
De gemeente Losser wil afval beter hergebruiken. Afval, zoals
bijvoorbeeld papier, glas, GFT of verpakkingen, kan dienen als
grondstof voor nieuwe producten.

4% Glas
4% Textiel
1% Apparaten
7% Grof restafval

De 14 Twentse gemeenten streven naar
slechts 50 kilo restafval per inwoner in
2030. Op dit moment hebben we nog
ruim 160 kilo restafval per inwoner per
jaar in Losser, waarvan ongeveer 90 kilo
hergebruikt kan worden.

De gemeenteraad wil het scheiden van
afval nog meer stimuleren. Daarom
wordt op 1 januari 2018 Diftar ingevoerd.

33% Overige fracties
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brengt of de grijze container aan straat zet. Het maakt daarbij niet
uit of u 10 kilo of het maximum gewicht van 70 kilo in de grijze
container of huisvuilzak heeft zitten.

Afval scheiden is nutteloos.
Het komt toch op één afvalberg…

Afval
scheiden
loont!

het gescheiden afval van Lossenaren ook gescheiden af.

Vanaf 1 januari 2018 verandert
de gemeentelijke afvalstoffenheffing. U betaalt niet langer
één vast bedrag.

Ik ga straks voor mijn buren betalen als
zij hun afval in mijn container gooien.

De afvalstoffenheffing is vanaf dat
moment opgebouwd uit twee delen: een
vast en een variabel deel. De variabele
kosten worden bepaald door het aantal
keren dat u restafval aanbiedt. Restafval
is het ‘echte’ afval dat overblijft als alle
grondstoffen goed gescheiden zijn.
Kortom: afval scheiden loont!

Wat betaal ik straks?
De gemeenteraad moet nog een besluit
nemen over de tarieven. Dat gebeurt
aan het eind van dit jaar. Het tarief is
gebaseerd op het aantal liters. Zo kost
een grote grijze container van 240 liter
straks 4x zoveel als een vuilniszak van
60 liter die naar de ondergrondse
container wordt gebracht. U betaalt
dus niet per kilo.
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Onjuist.

gescheiden afval kan dienen als grondstof
voor nieuwe producten. Twente Milieu voert

Het wordt ook gescheiden verwerkt. Zo wordt van oud glas nieuw

Vanaf 1 januari 2018 betaalt u voor het
aantal keren dat u de grijze container aan
straat zet of een vuilniszak naar de
ondergrondse restafvalcontainer brengt.
U kunt vanaf 1 oktober 2017 zelf meekijken hoe vaak u restafval heeft
aangeboden. Dit kan via
www.twentemilieu.nl/inloggendiftar.
U kunt inloggen met uw postcode,
huisnummer en milieupasnummer.
Zo kunt u aan het einde van het jaar
zelf uitrekenen hoe u uw afvalkosten

kunt beïnvloeden.
Let op: Ziet u iets dat niet klopt? Laat het
ons weten! Dit kan door contact op te
nemen met de klantenservice van Twente
Milieu via info@twentemilieu.nl of
0900-8520111 (op werkdagen tussen
08.00-17.00 uur).

glas gemaakt en wordt van oud papier nieuw papier gemaakt.
Wist u trouwens dat van oud plastic o.a. tennisballen en
fleecetruien worden gemaakt?

Onjuist.

u betaalt per keer dat u restafval (de grijze
container) aanbiedt, niet per kilo. Zet daarom

Vraag het aan de afvalcoach
Heeft u vragen over Diftar? In juni komen onze afvalcoaches
in Losser, Overdinkel en De Lutte op bezoek om inwoners te
informeren over Diftar.
Losser

Donderdag 29 juni
(9.00 - 13.00 uur)

Marktplein

De Lutte

Woensdag 28 juni
(9.00 - 13.00 uur)

Bij het milieuplein (Dorpsstraat)

Overdinkel

Woensdag 28 juni
(13.00 - 17.00 uur)

Bij het milieuplein (Hoofdstraat)

volle containers aan de weg. De huisvuilzak van uw buurman heeft
geen invloed op het tarief dat u betaalt.

Waarom wordt mijn container
gechipt?
In de gemeente Losser beschikken
laagbouwwoningen over containers voor
restafval, GFT en voor verpakkingen.
De containers voor restafval en GFT
worden binnenkort gechipt.
De verpakkingencontainer is reeds
gechipt. Dankzij de chip registreert de
vuilniswagen of uw container is geleegd.
Iedere keer dat u uw container aan de
straat zet, wordt dat opgeslagen door
de apparatuur.
Op basis van deze registratie vindt
vervolgens de jaarlijkse afrekening
plaats.

Uiteraard kunt u ook altijd met uw vragen terecht bij de klantenservice van
Twente Milieu. Dit kan via info@twentemilieu.nl of 0900-8520111 (op werkdagen
tussen 08.00-17.00 uur).

Milieupas
De GFT- en verpakkingencontainer
blijven ook volgend jaar gratis.
Vanaf 1 oktober 2017 kunt u ook zelf
bekijken hoe vaak u uw containers
aanbiedt. Verderop in deze nieuwsbrief
leest u daar meer over.

Komend najaar ontvangen alle huishoudens in Losser een nieuwe milieupas.
Met de milieupas heeft u toegang tot
het afvalbrengpunt. Ook heeft u de
milieupas nodig om via
www.twentemilieu.nl/inloggendiftar
te kunnen zien hoe vaak u restafval
aanbiedt. De nieuwe milieupas geeft ook
de toegang tot de ondergrondse
container, waardoor alle inwoners van
Losser voortaan naast de grijze minicon-

1. Kapotte glazen vaas
a. Glas
b. Restafval
c. Afvalbrengpunt

2. Kapotte sok
a. Textiel
b. Restafval
c. Verpakkingen

3. Melkpak
a. Papier
b. Restafval
c. Verpakkingen

4. Kapotte
wasmand

tainer aan huis ook gebruik kunnen
maken van een ondergrondse restafvalcontainer. Te zijner tijd ontvangt u
tegelijk met uw nieuwe milieupas een
informatiebrief en een gebruiksaanwijzing.

a. Verpakkingen
b. Restafval
c. Afvalbrengpunt
De kapotte wasmand hoort thuis op het
afvalbrengpunt. Ondanks dat het misschien
gemaakt is van plastic, hoort het niet bij de
verpakkingen. Alleen plastic dat bedoeld is voor
eenmalig gebruik (bijvoorbeeld een boterkuipje
of broodzak) hoort bij verpakkingen.

een zak naar de ondergrondse restafvalcontainer

Doe de test en kijk hoe goed u
afval kunt scheiden.

Sinds vorig jaar mogen drankenkartons en blik
bij de plastic verpakkingen. Drankenkartons zijn
bijvoorbeeld pakken van zuivel, sap en soep. Het
melkpak hoort dus bij de verpakkingen.

Onjuist.

u betaalt straks voor het aantal keren dat u

Maak kennis met
het Diftarsysteem

De kapotte sok mag bij het textiel. Ook nietherdraagbaar textiel mag in de textielcontainer.
Kleding dat niet geschikt is voor hergebruik
wordt vervezeld. Vervezeling betekent dat de
kleding helemaal wordt ‘uitgeplozen’ totdat er
alleen nog vezels over zijn. Van de vezels kunnen
nieuwe producten worden gemaakt.

Ik betaal straks per kilo

Quiz:
welk afval waar?

De glazen vaas hoort bij het restafval. Dit kun je
kwijt in de grijze container of de vuilniszak, maar
natuurlijk ook op het afvalbrengpunt. Een vaas
hoort niet in de glascontainer, omdat het geen
verpakkingsglas (zoals wijnflessen of conservenpotjes) is. Dit glas heeft een ander smeltpunt.

Broodje aap
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