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Afvalklepper

Afvalbalie: lever ‘t in!
Afgelopen najaar introduceerden de gemeente Hengelo en

U kunt de volgende afvalsoorten gratis naar de

Twente Milieu een nieuwe dienst: de Afvalbalie. De Afvalbalie is

Afvalbalie brengen:

een mobiel inzamelpunt voor afval. Het is een omgebouwde,

•

Piepschuim

verplaatsbare, grote container waar u verschillende soorten afval

•

Oliën en vetten

gratis naartoe kunt brengen die niet in de (ondergrondse)

•

Vlakglas (bijvoorbeeld spiegels, ruiten en aquariums)

container horen. Denk bijvoorbeeld aan een paraplu, vaas of

•

Metalen

gordijnrail. Maar ook aan een kapotte haarföhn of spiegel. Het is

•

Grote kartonnen dozen (platgemaakt)

een extra service om u een ritje naar het Milieupark te besparen.

•

Porselein en keramiek

•

Lampen en armaturen

Het laatste nieuws over afval scheiden in Hengelo

Afvalstoffenheffing 2021
In Hengelo willen we dat onze inwoners hun afval zo goed mogelijk scheiden. Zo hoeven we alleen nog maar restafval te

Gewijzigde locaties en data Afvalbalie

verbranden. Het overige afval wordt gebruikt om nieuwe spullen van te maken. Als iedereen het afval goed scheidt, hebben

Vorig jaar ontving u een flyer waarin we vertelden dat de Afvalbalie iedere 9 weken één dag bij u in de buurt staat. Inmiddels hebben

we minder grondstof nodig en putten we de aarde niet uit. Om ervoor te zorgen dat u uw (gescheiden) afval kunt inleveren,

we praktijkervaring opgedaan. Daarom hebben we besloten om voortaan meerdere dagen op dezelfde locatie te staan. We komen

betaalt u afvalstoffenheffing. In deze nieuwsbrief leest u meer over de nieuwe tarieven.

daardoor iets minder vaak bij u in de buurt, maar u bent langer in de gelegenheid om langs te komen. U bent natuurlijk ook van harte
welkom op één van de andere 17 locaties. Onderstaand ziet u waar en wanneer we in 2021 met de Afvalbalie voor u klaarstaan.*

De kosten om afval te verwerken zijn sterk gestegen. Het is vooral veel duurder geworden om verpakkingsafval te verwerken.
Daarom moet de gemeente helaas de afvalstoffenheffing verhogen. De afvalstoffenheffing voor Hengelose huishoudens gaat met
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gemiddeld 26 euro per huishouden omhoog; het kliktarief voor de ondergrondse restafvalcontainer stijgt van € 1,20 naar € 1,30 en
het vast tarief per huishouden gaat van € 155,76 naar € 179,40. De overige tarieven veranderen niet.

Variabele tarieven

Per keer

Ondergrondse verzamelcontainer restafval, 30 liter

€ 1,30 per klik

Keuzecontainer, 240 liter

€ 24 per jaar

€ 16,50 per lediging

Keuzecontainer, 140 liter

€ 24 per jaar

€ 9,70 per lediging

Zorgcontainer, 240 liter

€ 11,95 per lediging

Zorgcontainer, 140 liter

€ 7,00 per lediging

31 mei t/m 2 juni

Groene gft-container, 240 liter

€ 2,00 per lediging

6 t/m 8 december

Groene gft-container, 140 liter

€ 1,20 per lediging

Verpakkingencontainer 240 liter

Gratis

Grof huishoudelijk afval Milieupark

• Ook in 2021 is er 50 kilo per huishouden
gratis bijgeschreven op uw Milieupas. Daarna
betaalt u € 1,50 per 10 kilo
• Grof tuinafval: tot 1.000 kilo gratis.
Daarboven betaalt u € 0,50 per 10 kilo

Kijk voor meer informatie op
www.twentemilieu.nl/afvalbalie

* In de tijd dat deze nieuwsbrief werd gedrukt, zitten we midden in de lockdown. Zolang de lockdown duurt, is de Afvalbalie gesloten.

Vaste tarief
€ 179,40

Kijk voor de meest actuele informatie over afval & Corona op www.twentemilieu.nl/corona.

Vragen over afval scheiden? Stel ze aan de afvalcoach!

Help mee door goed te scheiden

Controles

Veel verpakkingsafval is vervuild, bijvoorbeeld met ‘gewoon’

De meeste Hengeloërs scheiden hun verpakkingen goed,

restafval. Normaal gesproken krijgt de gemeente een deel

maar er zijn ook mensen die bewust hun restafval of gft in

Als u vragen heeft over het scheiden van afval, kunt u natuurlijk altijd contact opnemen

van de kosten voor het verpakkingsafval vergoed. Nu keurt

de gratis verpakkingencontainer gooien om te besparen op

met de klantenservice van Twente Milieu. Maar wist u dat u in Hengelo ook gratis gebruik

de verwerker de verpakkingen af, omdat het Hengelose

de kosten. Daarom gaat de gemeente dit jaar

kunt maken van de kennis en kunde van de afvalcoach? Hij beantwoordt uw vragen

verpakkingsafval teveel vervuild is. Daardoor moet de

verpakkingencontainers controleren. Zit er afval in dat er

graag! Niet alleen per mail of telefoon, maar ook op straat of (indien gewenst) bij u thuis.

gemeente juist betalen om de afgekeurde verpakkingen te

echt niet in hoort? Dan blijft de container staan. Ook boetes

laten verbranden. Dat kost geld. Dit probleem speelt niet

horen op den duur tot de mogelijkheden.

U kunt de afvalcoach bereiken via afvalcoach@twentemilieu.nl of telefonisch via de

alleen in Hengelo, maar in de hele regio. Daarom pakken de

klantenservice op werkdagen tussen 08.00 - 17.00 uur via 0900-8520111 (lokaal tarief).

Twentse gemeenten samen het vervuilde verpakkingsafval
aan. Ook u kunt daaraan bijdragen door uw afval goed te
scheiden en alleen verpakkingsafval in de verpakkingencontainer te gooien. In deze Afvalklepper leest u daar
meer over.

Check of het klopt, wat u in de verpakkingencontainer stopt

Ik en mijn container

Verpakkingen van plastic, blik en drankenkartons mogen in de verpakkingencontainer. Dat kan de verpakkingencontainer bij

Harrie Emmens woont in een bovenwoning in de Hasseler Es en heeft, omdat hij alleen woont, niet veel afval. Eens in de twee

u aan huis zijn, maar ook de verzamelcontainer in de wijk. Twijfelt u weleens of iets in de verpakkingencontainer mag? Volg

weken brengt hij een zak restafval weg naar de ondergrondse container in de buurt. Verder probeert hij het verpakkingsafval

dan onderstaand stappenplan. Kunt u op alle drie de vragen ‘ja’ antwoorden? Dan mag het in de verpakkingencontainer!

goed te scheiden. ‘Dat noemen ze volgens mij ook wel PMD. Maar dat vind ik zo’n lastige term.’

Is de verpakking van plastic,
blik of een drankenkarton?*

Is de verpakking leeg?
Helemaal schoon hoeft niet.

Harrie Emmens (69 jaar, gepensioneerd financieel medewerker)

Is het géén uitzondering?
Uitzonderingen zijn:

Plastic

Lege verpakkingen

Piepschuim

• Plastic flesjes
• Wasmiddelflacons
• Folies (max. 75 cm)

Deze mogen direct in de oranje
verpakkingencontainer.

Bijvoorbeeld verpakkingsmateriaal om een televisie.
Waar wel: Afvalbrengpunt.

Blik

Volle verpakkingen

Hard kunststof

• Conservenblikjes
• Frisdrankblikjes
• Limonadesiroopblikjes

Leeg deze eerst in de juiste
container, daarna mag de
verpakking in de oranje
verpakkingencontainer.

Bijvoorbeeld tuinstoelen
en speelgoed.
Waar wel: Afvalbrengpunt.

Drankenkarton

Spuitbussen

• Sappakken
• Zuivelverpakkingen
• Wijnverpakkingen

Bijvoorbeeld deodoranten haarlakbussen.
Waar wel: Restafval.

Kitkokers
Waar wel: Restafval.

* En is het bedoeld om maar 1x te gebruiken?

Verfblikken
Waar wel: Klein chemisch afval
(met restje) of Restafval (leeg).

‘Ik heb behoorlijk wat verpakkingsafval. Mede omdat ik vaak kant- en klaarmaaltijden gebruik die in plastic bakjes zitten. Dat wil ik
natuurlijk wel goed scheiden. In de keuken heb ik daarom een afvalbak voor restafval en een grote afvalbak voor verpakkingen.
Daarin zit een grote plastic zak, 60 liter volgens mij, die ik in z’n geheel in de verpakkingencontainer gooi. Die zak zit snel vol, dus
daarom wil ik graag een groot formaat. Het lastige was alleen dat ik nergens doorzichtige zakken van dat formaat kon kopen.
Daarom heb ik contact opgenomen met de plaatselijke Albert Heijn. De manager belde me terug en heeft ervoor gezorgd dat de
Albert Heijn in wijkcentrum Hasselo nu grote doorzichtige ‘PMD-zakken’ verkoopt. Een hele mooie service. Aanspreken helpt dus.’
‘Het overgrote deel van de Hengeloërs scheidt volgens mij netjes het afval. Maar er zijn altijd mensen die zeggen: ‘Wat interesseert
mij dat!’. Daarom snap ik dat controle belangrijk is. Doordat de zakken doorzichtig zijn kan de inzamelaar beter zien wat erin zit.

Dan mag het in de verpakkingencontainer, bedankt!

Hopelijk voorkomt dat vervuiling. Ik denk dat het een stuk lastiger is om de ondergrondse containers te controleren. Je hebt bijna
een scanner nodig die ‘ziet’ als mensen er verkeerde spullen ingooien.’

Opnieuw gebruikt
Verpakkingen van plastic, blik en drankenkartons die u gescheiden inlevert, worden gerecycled tot nieuwe verpakkingen of andere

Tips van Harrie Emmens

producten. Wanneer er te veel vervuiling tussen het verpakkingsafval zit, wordt de volledige partij afgekeurd. De verpakkingen

•

kunnen dan niet opnieuw gebruikt worden en moeten worden verbrand. Dat is zonde en niet duurzaam. Doe bij twijfel dus altijd
bovenstaande check, zo houden we samen de kosten zo laag mogelijk!

supermarktmanager er dan op aan. Dat helpt echt!
•

Kijk voor meer informatie op www.twentemilieu.nl/verpakkingen

Misschien kan er een filmpje gemaakt worden over wat wel en niet bij
verpakkingen hoort. Dat is soms echt lastig. Een filmpje is handiger,

Kalender

Maximaal 1.000 kilo tuinafval

De aanslagen gemeentelijke belastingen komen er weer

Heeft u naar aanleiding van de aanslag vragen of klopt er iets niet?

Ook dit jaar is er weer een

Vanaf dit jaar is er een limiet op het aantal kilo’s

aan. U vindt de aanslag in de laatste week van februari in

Neem dan telefonisch contact op met GBTwente digitaal via 14074 of via

takkenronde in maart, waarbij u gratis

tuinafval dat gratis naar het Milieupark

uw berichtenbox van MijnOverheid of per post in uw

gbtwente.nl/contact. GBTwente helpt u graag. Daarnaast kun u altijd op

uw snoeihout en takken kunt laten

gebracht kan worden. Een kleine groep maakt

brievenbus. Dit jaar ziet de aanslag er wel wat anders uit.

www.gbtwente.nl kijken voor meer informatie over gemeentelijke

ophalen. Het is vanwege de

(vaak bedrijfsmatig) gebruik van de regeling

GBTwente wil gemeentelijke belastingen persoonlijker

belastingen, kwijtschelding aanvragen of bezwaar indienen.

coronamaatregelen nog niet duidelijk

voor tuinafval en brengt gratis grote

of er ook weer een gratis compostactie

hoeveelheden. Dat kost de gemeente

en begrijpelijker maken en heeft met hulp van inwoners

tijd contact op met alle supermarkten in
Hengelo met de vraag of ze de doorzichtige
plastic zak van 60 liter in het assortiment
willen opnemen.

want niet iedereen houdt van lezen.

KORT NIEUWS

Nieuw jasje voor de aanslag gemeentelijke belastingen

De gemeente Hengelo neemt de komende

Verkoopt de supermarkt geen grote doorzichtige zakken? Spreek de

het uiterlijk van de aanslag vernieuwd. Aan de inhoud is

Op de website www.twentemilieu.nl/inloggendiftar kunt u precies zien

georganiseerd kan worden. Houd voor

verwerkingskosten. Daarom is nu nog maximaal

niets veranderd. U ontvangt nog steeds een aanslag

hoe vaak uw groene gft-container of keuzecontainer zijn geleegd. Of

beide acties www.hengelo.nl of het

1.000 kilo tuinafval gratis te brengen. Met deze

voor alle belastingsoorten die voor u gelden. Ook staat

hoe vaak u gebruik hebt gemaakt van de ondergrondse container. U logt

Gemeentenieuws in de gaten in het

limiet kan praktisch elk huishouden nog steeds

hier de afvalstoffenheffing op vermeld.

in met uw postcode, uw huisnummer en het nummer van uw milieupas.

Hengelo’s Weekblad.

zijn jaarlijkse tuinafval kwijt bij het Milieupark.

Corona; welk afval waar?
Verpakkingen

Lege zeepverpakking

Lege desinfectieverpakking

Restafval

Doordrukstrips
van medicijnen

Mondkapjes

Papieren
zakdoekjes

Latex handschoentjes

Kijk voor de actuele informatie rondom afval & Corona op www.twentemilieu.nl/corona

