
Haaksbergen zonder afval
Het laatste nieuws over afval scheiden in Haaksbergen

“We moeten samen zorgen voor minder afval!”

“Maar we zijn er nog zeker niet”, lacht Ten 

Thije. “We hebben in Haaksbergen al stappen 

gezet door vierwekelijks in te gaan zamelen en 

de oranje verpakkingencontainer in te voeren. 

Daardoor is de hoeveelheid restafval al gedaald 

en hoeft er dus ook minder verbrand te 

worden. Dat scheelt niet alleen geld, maar is 

ook nog eens beter voor het milieu. Daarmee 

doen we onze portemonnee én onze kinderen 

een groot plezier.”

Ervaring en kennis

Haaksbergen kiest dus voor Twente Milieu voor 

het inzamelen van huisvuil. “Leemans heeft het 

hier prima gedaan”, aldus Ten Thije. “Maar 

doordat Twente Milieu ook in zeven andere 

Twentse gemeenten inzamelt, kunnen we die 

ervaring en kennis goed gebruiken. 

Zo kunnen we bijvoorbeeld onze klantenservice 

op dit terrein flink verbeteren en denken we 

bovendien flinke stappen te kunnen maken op 

het gebied van duurzaamheid.”

Aan de slag

Wethouder Ten Thije ziet een duidelijke omslag 

in het denken over afval. Oók in Haaksbergen. 

“Absoluut”, klinkt het stellig uit de mond van de 

wethouder. “Inwoners gaan gelukkig steeds 

meer inzien hoe belangrijk het is om afval goed 

te scheiden. Dat is essentieel, want we moeten 

samen zorgen voor minder afval. Duurzaamheid 

is geen modewoord, maar een werkwoord. Je 

moet er dus gewoon mee aan de slag.”

Wethouder Arja Ten Thije

Vanaf 1 januari 2019 laat de gemeente Haaksbergen het inzamelen van 

huishoudelijk afval uitvoeren door Twente Milieu. Vanaf 2 januari kunt 

u daarom met al uw vragen rondom afval terecht bij de klantenservice 

van Twente Milieu in plaats van bij de gemeente. Is uw container niet 

geleegd? Of kapot? Zit de inwerptrommel van de verzamelcontainer 

klem? Heeft u vragen over afval scheiden? Twente Milieu helpt u graag! 

" Duurzaamheid is geen 

modewoord, maar 

een werkwoord. Je 

moet er dus gewoon 

mee aan de slag."

Nr. 1 - december 2018

Vanaf 1 januari 2019 wordt het huisvuil door Twente Milieu ingezameld: een nieuwe stap op weg 

naar een afvalloos Twente. In heel Twente willen we zoveel mogelijk grondstoffen hergebruiken 

en zo min mogelijk restafval verbranden. Door afval goed te scheiden houden we minder 

restafval over. Wethouder Arja ten Thije ziet dat we in Haaksbergen op de goede weg zijn.

Twente Milieu haalt 
vanaf 2019 uw 
huishoudelijk afval op 

Vragen over afval? Wij helpen u graag!
Op werkdagen is onze klantenservice tussen 08.00-17.00 uur bereikbaar via:

0900 85 20 111 
(lokaal tarief)

info@twentemilieu.nl www.twentemilieu.nl/haaksbergen



De gemeente Haaksbergen en Twente Milieu

wensen u fijne feestdagen en een 

gezond en fris 2019!

Afvalkalender 2019 / Op dezelfde dag uw container aan straat

Haaksbergen is goed bezig!

Op www.twentemilieu.nl/haaksbergen vindt u per afvalsoort de 

afvalkalender. De dag dat u uw container aan de weg kunt zetten, 

wijzigt de komende maanden niet. Rond de feestdagen worden er 

altijd inhaaldagen ingepland. Zo halen we in plaats van op 

1 januari op zaterdag 5 januari uw afval op.

Inwoners van Haaksbergen scheiden het 

afval steeds beter. Door het invoeren van de 

verpakkingencontainer is het aantal kilo's 

restafval flink gedaald. We zijn dus goed 

bezig met elkaar. Toch bevat het restafval 

uit Haaksbergen nog veel waardevolle 

grondstoffen als gft, textiel en oud papier. 

Daar kunnen we samen wat aan doen! 

Kijk op www.twentemilieu.nl/haaksbergen/

welkafvalwaar en kijk hoe u steeds minder 

restafval overhoudt in uw huishouden.

In de komende maanden worden alle containers in Haaksbergen 

gechipt. Vervolgens kan Twente Milieu nieuwe, efficiënte en 

duurzame routes 'bouwen'. Daarbij wordt gebruik gemaakt van 

innovatieve computersoftware. Zo besparen we geld en wordt er 

minder Co₂ uitgestoten. Als die nieuwe routes rond de zomer klaar 

zijn, worden alle gegevens in de digitale afvalkalender gezet. Via de 

website en onze app weet u dan heel gemakkelijk welke container 

wanneer aan de straat kan worden gezet. En... u krijgt de avond 

ervoor even een herinnering, handig toch! Tot die tijd vindt u uw 

afvalkalender via www.twentemilieu.nl/haaksbergen.

Nieuwe efficiënte en duurzame routes in 2019

Welk afval waar?
Wat mag er ook alweer wel/ niet in de verpakkingencontainer?




