Afval

We maken het afval scheiden ook
makkelijker:

nummer 1, juli 2011

klepper

Diftar gaat over méér dan alleen de tarieven. De
gemeenteraad heeft ingestemd met een pakket aan
maatregelen om het scheiden van afval makkelijker
te maken:
Gratis omwisselen van containers: eind van dit jaar kunt u de
grijze en/of groene container omruilen voor een grotere groene
en een kleinere grijze. Tip: kies de container met het volume dat
bij je past!

Ondergrondse container
Als u gebruik maakt van een
ondergrondse container, krijgt
u van de gemeente Hengelo
een persoonlijke brief waarin
uitleg over Diftar wordt
gegeven. Biedt alleen volle
zakken aan. U betaalt
immers per ‘klik’!

Er komt een verhoging van het stortquotum: u mag met de
milieupas 250 kg grof huishoudelijk afval per jaar gratis storten
in plaats van de huidige 150 kg.
Gratis ‘takkenronde’: het zelf bij het milieupark afgeven van
tuinafval is en blijft gratis, daarnaast komt er met Diftar een
‘takkenronde’ waarbij Twente Milieu in maart het snoeiafval
gratis ophaalt.

Sprekend nieuws over afval

Waarom
Diftar?
De gemeente Hengelo streeft
naar duurzaamheid. Op het
gebied van afvalinzameling
betekent dit dat we de afvalberg
willen verkleinen en gescheiden
inzamelen van afval willen
stimuleren. Gescheiden afval is
immers grondstof voor nieuwe
producten. Eén van de
middelen om dit te
bereiken is Diftar.

Meer ‘milieu-eilanden’: de gemeente onderzoekt of het mogelijk is om verdeeld over de stad meerdere ‘milieu-eilanden’ te
maken, bijvoorbeeld bij wijk-winkelcentra. Een goed voorbeeld
hiervan is het afvaleiland in Groot Driene.

Een nieuw Milieupark

Diftar moet
leiden tot
meer scheiden

Dit najaar opent de gemeente het nieuwe milieupark van
Twente Milieu! U kunt nu ook al een kijkje komen nemen.
In de bouwkeet voor het milieupark aan de Wegtersweg
vindt u informatie over de nieuwbouw.
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Bij de bouw van het nieuwe milieupark proberen we

werkt in de nieuwe toegangsweg. Zo werken we samen
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Op www.diftarhengelo.nl vindt u een overzicht
van de meestgestelde vragen over Diftar.
Twente Milieu 0900 - 8520111 (5 cent per minuut)

aan duurzaamheid.

Deze nieuwsbrief is geseald in 100 procent afbreekbare folie.

zoveel mogelijk materiaal opnieuw te gebruiken. Op deze
manier wordt het puin ‘gebroken’ en als granulaat ver-

Meer informatie:

Voorwoord

Ook op www.hengelo.nl vindt u informatie.

Niets gaat vanzelf. Daarom is er de afgelopen
tijd ook hard gewerkt aan de invoering van
Diftar. Er zijn ondergrondse containers
geplaatst, alle grijze en groene containers
zijn voorzien van digitale chips en de
huisvuilwagens van Twente Milieu kregen
uitleesapparatuur. We kunnen zo iedere
container aanbieding of ondergrondse ‘klik’
registeren op adres. Een voorwaarde voor
het slagen van Diftar.
Ik ben ervan overtuigd dat Diftar een
goede stimulans is om na te denken over
duurzaamheid. Mijn belangrijkste tip is:
ga de uitdaging met jezelf aan. Ga zoveel
mogelijk afval scheiden, maar kijk ook naar
je aankoopgedrag. Op die manier maak je je
eigen reis naar duurzaamheid.
Een beter milieu begint echt bij jezelf.’
Wethouder Janneke Oude Alink

Het afvalbeleid in de gemeente Hengelo
gaat op de schop. Hoeveel u voortaan
betaalt, hebt u grotendeels zelf in de
hand. Door de invoering van Diftar
(gedifferentieerd tarief) betaalt u vanaf
1 januari 2012 een vast tarief en een variabel
tarief voor het aantal keren dat u de grijze
en groene container aan straat zet of afval
aanbiedt bij de ondergrondse container.
Diftar moet leiden tot meer scheiden. Zo
hebt u zelf invloed op het milieu.
Om dit mogelijk te maken heeft de gemeenteraad van Hengelo ook ingestemd

met een aantal voorzieningen om het
voor u als inwoner makkelijker te maken
om afval te scheiden. Zo komt er een
takkenronde, en kunt u volgend jaar 250 kg
(grof huishoudelijk afval) gratis storten
met uw milieupas (nu is dat nog 150 kg).

Milieu-tips!

Binnenkort kunt u
op de website
www.diftarhengelo.nl
aan de hand van uw
postcode en huisnummer uw

Tips om het milieu een handje te helpen

aanbiedgedrag bekijken.
Zo kunt uzelf uitrekenen

Gemiddeld gooit een inwoner van Hengelo 231 kilo afval in de grijze
container. 184 kilo afval hoort daar niet in thuis. Veel kansen voor
afvalscheiding dus. Maar hoe doe je dit?

1
GROF
RESTAFVAL
56,9 KG
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In de gemeente Hengelo kunt u alles
scheiden, op het nieuwe Milieupark
bent u van harte welkom hiervoor!

Koop kritisch in, kies voor
navulverpakkingen.
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Creëer een goed afval scheidingssysteem waarbij u papier, plastic,
glas en gft bijvoorbeeld een eigen
plek geeft.
Zie het als een uitdaging om zo
min mogelijk afval in de grijze bak
te gooien.

GFT
92,8 KG
GROF
TUINAFVAL
62,6 KG
GROF HOUT
7,1 KG
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Neem een eigen boodschappentas mee.

4

Ga thuis voor een volle bak: bied de
container pas aan als deze vol zit.
Bied bij een ondergrondse container
alleen volle zakken aan. U betaalt
immers per ‘klik’.

PAPIER
52,9 KG
GLAS
21 KG
PLASTIC
8,1 KG

7

Nog bruikbare spullen kunnen naar
de kringloopwinkel, zo maakt u
iemand anders er blij mee.

Ik en mijn container
Hengeloërs en hun afval, deel 1.

Goed voorbeeld doet
goed volgen
“Ik hoef de grijze bak nu maar eens in
de 6 á 8 weken aan straat te zetten”
‘Duurzaamheid pas ik dagelijks toe op ons kinderdagverblijf De Villa. Niet alleen
scheiden wij al ons afval, maar proberen wij de kinderen ook deze waarden mee te
geven. Wij geven immers het goede voorbeeld en stimuleren de kinderen om ons
te volgen en het thuis ook zo te doen!

Diftar met de D van Duurzaamheid!

hoe u uw afvalkosten
kunt beïnvloeden.

-

Hoeveel gaat u
straks besparen?
Op dit moment zijn de tarieven nog niet definitief. Dat wordt door de
Gemeenteraad in november vastgesteld. Hieronder leest u de
belangrijkste uitgangspunten:
Indicatieve tarieven*

Op dit moment betaalt iedereen hetzelfde: 273,60 euro per jaar.
Of u nu alleen woont, of een vijfpersoons-huishouden hebt. Na

Vast tarief:
Per aanbieding:
- 240 liter grijs:
- 140 liter grijs:

de invoering van Diftar is het vaste deel voor ieder huishouden
gelijk. Het variabele deel wordt bepaald door het aantal keren dat
u afval aanbiedt met uw groene/grijze container of aan de ondergrondse container. Uw container wordt dus niet gewogen.
-

-

-

Na 1 jaar Diftar bekijkt de gemeente hoeveel de inwoners ge-

deliger uit.
Het tarief voor de groene container is lager dan dat van de grijze.

hoger zijn dan de kosten voor de afvalverwerking, dan wordt

Dus het loont om uw GFT-afval te scheiden!

dit overschot in februari 2013 als een soort winstuitkering terugbetaald aan de inwoners.

De inzamelrondes blijven wel iedere 2 weken bestaan. U kiest zelf
-

Vervolgens worden de tarieven van de daarop volgende jaren

De afvalinzameling is kostendekkend en niet winstgevend voor

aangepast aan de ervaringen van het jaar daarvoor, zodat u per saldo

de gemeente Hengelo. Het variabele tarief wordt gebaseerd op

altijd de werkelijke afvalkosten betaald. Niet meer en niet minder.

de kosten voor de afvalverwerking bij Twence (‘Boeldershoek’).
-

*In het raadsbesluit is gerekend met bovenstaande tarieven, dit betreft tariefsniveau 2011.

zamenlijk hebben betaald. Als eind 2012 blijkt dat de inkomsten

of u de container aan straat zet.
-

€ 5,00
€ 2,90

- 240 liter groen: € 3,20
- 140 liter groen:
€ 1,85
- per ‘klik’ ondergrondse
container:
€ 1,25

Daarbij is het tarief voor een kleinere container lager dan voor
een grote. Als u dus minder vaak afval aanbiedt, bent u voor-

-

€ 193,00

Op basis van de kosten in 2011 leest u hiernaast de indicatieve
tarieven voor 2012:

Kim Krabbe,
directeur Kinderdagverblijf De Villa in Hengelo

Enkele voorbeelden uit de praktijk:
Kinderen leren papier en ander afval apart weg te gooien
(in ons eigen ‘milieuparkje’ achter het kinderdagverblijf)
De kinderkraantjes zijn voorzien van een
automatische stop
Handen afdrogen met papieren handdoekjes
Het scheiden van afval is niet alleen uit respect voor het milieu,
maar het is natuurlijk ook fijn dat het ons straks kosten bespaart.
Doordat we luiers, plastic verpakkingsmaterialen, papier, gft,
batterijen etc. scheiden hoef ik de grijze bak maar eens in de
6 á 8 weken aan straat te zetten!

