
 

Haaksbergen zonder afval

Meer informatie over afval scheiden? 

Kijk op www.twentemilieu.nl of schrijf je in voor de digitale nieuwsbrief op www.twentemilieu.nl/nieuwsbrief

In Haaksbergen doen inwoners goed hun best om het afval te scheiden. 
Goed scheiden blijft belangrijk voor het milieu, maar het levert ook geld op. 
Er valt nog winst te behalen met het beter scheiden van verpakkingen. 
Gelukkig weten de meeste inwoners welke verpakkingen in de oranje 
container mogen, maar helaas wordt er tóch nog te vaak verpakkingenafval 
afgekeurd doordat er veel afval in zit dat er niet bij hoort. Dit afval wordt 
dan verbrand en dat kost de gemeente geld. Zonde, want goed gescheiden 
verpakkingen kunnen de gemeente juist geld opleveren. En hoe hoger de 
inkomsten van verpakkingenafval, hoe lager we de kosten voor 
afvalinzameling kunnen houden. 

Goed afval scheiden is milieu
vriendelijk en levert geld op

Check of het klopt wat u in de verpakkingencontainer stopt! 

Is de verpakking van 
plastic, blik of een 

drankenkarton en is 
het bedoeld om maar 

1x te gebruiken?

Is de verpakking leeg? 
Helemaal schoon 

hoeft niet.

Is het geen 
uitzondering?

Uitzonderingen zijn: piepschuim, 
hard kunststof, spuitbussen, 

kitkokers en verfblikken.

Kunt u de vragen met ‘ja’ beantwoorden? Dan mag het in de verpakkingencontainer!

Verpakkingen van plastic, blikken en 

drinkpakken horen in de verpakkingen

container. Dat kan de oranje 

verpakkingencontainer bij u aan huis 

zijn, maar ook de verzamelcontainer  

in uw wijk. 

Wat mag er niet bij verpakkingen?

Voorbeeld

Piepschuim

Speelgoed (hard kunststof)

Tuinstoel (hard kunststof)

Plastic emmer (hard kunststof)

Spuitbus

Kitkoker

Verfblik

Fruitnetje

Plastic zwembadjes  
en zwembandjes
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Waar hoort het wel thuis?

Afvalbrengpunt of bij het restafval

Afvalbrengpunt of bij het restafval

Afvalbrengpunt 

Afvalbrengpunt of bij het restafval

Restafval

Restafval

Afvalbrengpunt (met restje) of 
restafval (leeg)

Restafval

Restafval
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Ik en mijn container 
Maria Wielens woont met haar man in Haaksbergen 
en is vrijwilliger bij natuurorganisatie IVN. 

Afval scheiden is dagelijkse kost voor Maria en haar man. Maar daar waar dat kan, 
voorkomen zij liever afval. ‘Voor groente en fruit gebruik ik netjes of het gaat los in 
de tas. Werkt prima en ik heb altijd wel een opvouwbaar tasje in mijn jaszak zitten. 
Dat scheelt heel wat plastic. De krant en veel nieuwsbrieven lezen we digitaal. Ook 
verbouwen we zelf groenten in onze eigen moestuin’, vertelt Maria over hoe zij de 
hoeveelheid afval thuis probeert te beperken. 

‘Van het gft-afval maken we compost voor op onze moestuin. Soms blijft er wat 
snoeiafval over dat nog in de groene gft-container gaat’, aldus Maria. ‘Of je nu een 
grote of kleine tuin hebt: er is altijd wel ruimte voor een kruidenplantje. Of neem 
bijvoorbeeld de aardpeer, een vergeten groente. Deze krijgt prachtige bloemen én 
het is ook nog eens eetbaar. Door de tijd, zorg en aandacht die je het geeft, ga je 
extra waarderen wat je eet. Voedselverspilling gaat mij aan het hart. Het is zo 
zonde! De tip is om goed vooruit te plannen. Als je weet wat je wilt eten en 
verstandig omgaat met de restjes - door er opnieuw mee te koken of het in te 
vriezen - hoef je geen overbodige hoeveelheden weg te gooien.’ 

Maria is ervan overtuigd dat iedereen iets kan betekenen binnen zijn eigen 
mogelijkheden. ‘Iedereen kan kleine stapjes nemen om bewuster om te gaan 
met voedsel en het verminderen van afval. Goed voor het milieu én de 
portemonnee.’

Ga de uitdaging aan tijdens Week Zonder Afval  

Van maandag 30 mei tot en met zondag 5 juni 2022 is het de Week Zonder Afval. Tijdens deze landelijke week wordt u 

uitgedaagd om zo min mogelijk afval weg te gooien. Wilt u ook (weer) meedoen? Kijk op www.weekzonderafval.nl voor 

informatie en inspiratie. Ook kunt u zich hier inschrijven voor een dagelijkse afvaltip. 

Heeft u al een groene kaart
ontvangen voor het goed scheiden 
van uw verpakkingen?
Ook dit jaar worden de verpakkingencontainers van inwoners in Haaksbergen 
regelmatig nagekeken op de samenstelling van het verpakkingsmateriaal 
(plastic, blik en drankenkartons). Dus ook die van u! Is de inhoud van uw 
verpakkingencontainer goed? Dan ontvangt u een groene kaart aan uw bak 
met een compliment. Zit er afval in dat er niet in thuishoort?
Dan ontvangt u een oranje kaart met tips, zodat u het de volgende keer goed 
doet.
 
In april zijn de verpakkingencontainers weer gecontroleerd. 2,7% van de 
gecontroleerde containers was vervuild. In januari was dit nog 4,1% en in 
november 2021 zelfs 14,7%. Dit is een forse verbetering én dus een 
compliment waard. Bij een klein aantal inwoners is voor de derde keer 
vervuiling in de verpakkingencontainer aangetrokken. Zij ontvangen een 
extra folder met informatie over het goed scheiden van afval. Bij herhaling 
van vervuiling, kan er overgegaan worden tot handhavingsacties.

Wat mag er precies bij verpakkingen?


