Kort nieuws
100 dagen wasbare luiers
50 kinderen in Hengelo krijgen vanaf
januari een wasbare luier om. Hun
ouders doen mee aan een proef.
Ze gaan 100 dagen wasbare luiers
proberen bij hun kindje. Een kind
in wegwerpluiers produceert in
de ‘luierfase’ gemiddeld 1000 kilo
afval. Wasbare luiers kunnen keer
op keer opnieuw worden gebruikt.
Het resultaat: veel minder afval. De gemeente Hengelo
wil met de proef gebruikerservaring opdoen. Wordt dus
vervolgd…

Ondergrondse containers
voor restafval krijgen
kleinere opening
Alle ondergrondse containers voor restafval in Hengelo
krijgen een kleinere inwerpopening. De gemeenteraad heeft
dat besloten na verschillende
verzoeken van inwoners. Het gaat
om 279 ondergrondse containers
die vooral bij hoogbouw staan.
Gebruikers kunnen via de nieuwe
opening nog zo’n 30 liter restafval
weggooien in plaats van 60 liter.
Ook het tarief verandert; de
ondergrondse container gebruiken
gaat 1 euro kosten. Vanaf half
december past Twente Milieu de
containers aan. Op 16 januari moet
het klaar zijn. De gebruikers van
de containers hebben een brief
gekregen met extra informatie
én als voorbeeld een restafvalzak van 30 liter. Bijna tachtig
ondergrondse containers worden niet of nauwelijks gebruikt.
Deze worden afgesloten en in het voorjaar verwijderd. Een
aantal van deze containers kan weer op andere locaties
worden gebruikt.

Raad staat voor
belangrijke keuze
Hoe gaan we in de toekomst in Hengelo ons afval inzamelen?
Over die vraag buigt de gemeenteraad zich komend voorjaar.
Want er staat wat te veranderen. Hengelo streeft samen met de
andere Twentse gemeenten naar een (bijna) afvalloze samenleving. Dat betekent dat de gemiddelde Hengeloër in 2030 nog
maar 50 kilo restafval per persoon heeft. De rest zamelt hij of
zij gescheiden in. We hebben dit jaar gemiddeld 160 kilo per
persoon ingezameld. Er is dus nog een weg te gaan.
De Twentse gemeenten hebben drie scenario’s gemaakt voor
de afvalinzameling in de toekomst. De gemeenteraad gaat daar
komend voorjaar uit kiezen.
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Afvaltarieven
2015 bekend

Scenario 1: milieupleinen
Het afval en de grondstoffen worden niet meer aan huis
opgehaald. Alle inwoners van Hengelo brengen het restafval
naar een ondergrondse restafvalcontainer dicht bij huis. De
grondstoffen brengen ze naar een milieuplein in de buurt, zoals
blik, plastic, drankenkartons, textiel, papier en glas.

De gemeenteraad heeft de afvaltarieven voor
2015 vastgesteld. Het vaste gedeelte van de
afvalstoffenheffing gaat opnieuw omlaag: van
€145,08 naar €137,04. Maar het variabele tarief
voor restafval stijgt. Het wordt dus duurder om de
grijze container aan straat te zetten of de ondergrondse container te gebruiken. Het tarief voor de
groene container blijft gelijk.

Scenario 2: omgekeerd inzamelen
De grondstoffen worden aan huis opgehaald, zoals groente-,
fruit- en tuinafval, papier, plastic en drankenkartons. Inwoners
krijgen daar speciale minicontainers voor. De rest van het
restafval brengen ze zelf weg naar een ondergrondse restafvalcontainer dicht bij huis.

Scenario 3: grondstoffenton
Inwoners van Hengelo krijgen een container waarin ze bepaalde
grondstoffen bij elkaar in kunnen gooien, zoals papier, plastic,
textiel, metalen, drankenkartons, hout en kleine elektrische
apparaten. Die container wordt de grondstoffenton genoemd
en wordt huis aan huis opgehaald. De inwoners brengen de rest
van het restafval zelf weg naar een ondergrondse container dicht
bij huis.

Wat wordt het?
De gemeenteraad moet een definitieve keuze maken uit de drie
scenario’s. Begin volgend jaar organiseert de gemeente twee
politieke markten over dit onderwerp. U kunt ook meepraten
tijdens deze markten. De data zijn nog niet bekend. Houd
www.hengelo.nl en de gemeenteadvertentie in het Hengelo’s
Weekblad in de gaten voor de data.

Volg ons op Twitter
@hengelozegtja en
@gemeentehengelo

Meer informatie:
Op www.diftarhengelo.nl vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen over Diftar. Twente Milieu 0900 - 8520 111 (5 cent per minuut)

Openingstijden Milieupark: maandag t/m zaterdag 9:30 - 16:00 uur.

De gemeente verwacht dat u in 2015 weer iets minder voor
uw afval gaat betalen. Dat komt omdat drankenkartons per
1 januari ook bij het plastic verpakkingsafval mogen. Er blijft
dus steeds minder restafval over.

Zeg ook

!

Vanaf nu komt u het woord JA overal
tegen. Op straat, op internet en op
sociale media. Deze JA is een oproep
aan u. Zeg ook JA tegen afval voorkomen en beter afval scheiden. Want
er zitten nog te veel bruikbare stoffen
in restafval. Als u beter afval scheidt,
kan Twente Milieu meer afval recyclen.
En dat voelt u in uw portemonnee: u
betaalt minder aan de gemeente voor
uw afval en u bent milieuvriendelijk
bezig. Een win-winsituatie dus.

Tarieven
2015

2014

2013

137,04

145,08

158,04

240 liter grijs

9,95

8,50

7,50

140 liter grijs

5,80

4,95

4,40

240 liter groen

2,00

2,00

2,50

140 liter groen

1,20

1,20

1,45

Ondergronds 60 liter

2,00

1,70

1,50

Vervalt per 1 januari 2015 door
verkleinen van de trommel

Ondergronds 30 liter

1,00

--

--

Wordt per 1 januari 2015
ingevoerd

Vast tarief

Extra container
(vastrecht)

30,00

30,00

30,00

Kwijtschelding

244,94

248,18

250,69

Stortquotum
Milieupark

100 kg

150 kg

200 kg

Opmerking

50 kg per jaar minder

Op www.diftarhengelo.nl kunt u zelf uitrekenen wat in 2015 de afvalkosten voor uw
huishouden zijn.

Drankenkartons bij het plastic

Marcel Elferink:

In actie tegen afvaldump

Verpakkingen voor zuivel, sap en frisdrank, maar ook voor wijn
en saus.

‘Sinds dit voorjaar ben ik

Hoe moet ik drankenkartons weggooien?

Duurzaamheid. En als het

De drankenkartons kunnen samen met het plastic verpakkingsafval in de bekende doorzichtige zakken. U krijgt voor de huisaan-huisinzameling dus geen nieuwe zak. Zoals gewoonlijk haalt
Twente Milieu deze zakken elke twee weken huis aan huis op.

over afval gaat, is iedereen

De gemeente Hengelo en Twente Milieu maken zich sterk
tegen afvaldump. Helaas komt dat nogal eens voor; van zakken
met restafval tot complete interieurs. Boa’s van de afdeling
Stadstoezicht voeren geregeld een opsporingsonderzoek uit.
Daarbij wordt het afval grondig onderzocht. Ook posten ze ‘in
burger’ bij een plek waar vaak afval wordt gedumpt. Zo kunnen
ze mensen op heterdaad betrappen. Het lukt best vaak om de
dader te achterhalen. Een ‘dumper’ kan een boete tegemoet zien
van € 97,- en moet daarnaast de opruimkosten betalen. Ziet u
iemand afval dumpen? Onthoud dan zoveel mogelijk informatie,
zoals bijzondere kenmerken en een kenteken en geef het meteen
door aan de afdeling Stadstoezicht via het telefoonnummer 14074.

Vanaf 1 januari kunt u uw drankenkartons bij het plastic afval doen.
Wij zetten de meest gestelde vragen voor u op een rij:
Wat zijn drankenkartons?

wethouder Milieu, Afval en

expert. Elk huishouden
gaat dagelijks met afval en
grondstoffen om.

Kan ik drankenkartons ook zelf wegbrengen?
U kunt het plastic verpakkingsafval mét de drankenkartons
ook kwijt in de oranje containers bij de winkelcentra of op het
Milieupark. Hiervoor kunt u beter eigen plastic zakken gebruiken,
bijvoorbeeld overbodige plastic draagtasjes. De doorzichtige,
grote zakken voor de huis-aan-huisinzameling zijn hier niet voor
bedoeld en zijn ook vaak te groot.

Bij ons thuis maken we er een
sport van om ons afval goed te scheiden. We hebben zelfs een

Wij rekenen af
met vervuilers!

mini-milieustraat ingericht om de grondstoffen apart te kunnen
houden. Ik merk dat het leeft in Hengelo. Dat we met z’n allen de
wil hebben om grondstoffen in te zamelen. Weggooien is zonde.

Waarom vragen we u om uw drankenkartons te
scheiden?
Drankenkartons zijn grotendeels te recyclen. Als u uw drankenkartons bij het plastic verpakkingsafval stopt, raakt uw grijze
container minder snel vol. U hoeft uw grijze container daarom
minder vaak aan straat te zetten of minder vaak uw
ondergrondse container voor restafval te gebruiken. Dat
bespaart geld. Als drankenkartons bij het restafval belanden,
worden ze verbrand. En dat is jammer. Door ze apart in te zamelen
kan met name het papier opnieuw worden gebruikt.

‘We zijn op
de goede weg’

Met deze mentaliteit kunnen we de komende jaren nog veel
verder komen.

Moet ik de drankenkartons ook schoonspoelen?
Nee, dat hoeft niet. Wel is het handig om ze goed leeg te maken
en zo plat mogelijk te vouwen.

Mogen drankenkartons ook bij het oud papier?
Nee, drankenkartons horen niet bij het oud papier. Ze horen bij
het plastic afval.

Als gemeente moeten we dat goed ondersteunen. We moeten lef
tonen, maar ook goed naar onze inwoners luisteren. Zodat afval
scheiden voor iedereen een sport kan blijven. In 2030 streven we
ernaar dat we in Hengelo nog maar 50 kilo restafval per persoon
hebben. We zijn op de goede weg. Met de Hengelose mentaliteit

Ik en mijn container
Hengeloërs en hun afval, deel 11

‘Kan de inwerpopening kleiner?’
‘Een hele mooie voorziening’, noemt Klaas van Till de ondergrondse container voor restafval. ‘Maar het duurt te lang voordat de zak vol is. En de
zakken zijn al snel te zwaar voor mensen die bijvoorbeeld slecht ter been zijn.’ Daarom trok Van Till, als voorzitter van een van de verenigingen van
eigenaren in Thiemsland, bij de CDA-fractie aan de bel. De vraag: kan de inwerpopening kleiner?

En dat kon! Omdat er meerdere mensen met hetzelfde verzoek kwamen, besloot de gemeenteraad dat de inwerpopeningen in heel
Hengelo kleiner moesten. Twente Milieu past de komende tijd alle ondergrondse containers voor restafval aan. Vanaf januari 2015
kunnen er alleen nog maar 30 liter zakken in de opening. Nu is dat 60 liter. Het tarief wordt ook lager: 1 euro per keer.

moet dat zeker lukken!’

e 97,-

Riskeer geen boete!
Gooi uw afval
in de container!

Maar het kan problemen opleveren voor hoogbouwbewoners. Wij hebben minder
ruimte en veel van ons zijn niet zo mobiel om elke keer plastic, blik en papier naar een
milieuplein te brengen. Als het kan, helpen we elkaar natuurlijk. Daarom is het mooi
dat de gemeente ons nu helpt met het verkleinen van de openingen.’ Klaas heeft tot
slot nog een vraag aan de gemeente: ‘Een plastic versnipperaar voor huishoudens, zou
dat wat zijn?’

Tips van Klaas van Till:
•
•

Hoogbouwbewoners

•

Klaas van Till is tevreden: ‘Sommige mensen in ons complex hebben moeite met de zware zakken. Zelf vind ik het vervelend dat mijn
afval zo lang op het balkon staat. Afval scheiden vind ik belangrijk. Ik verwonder me bijvoorbeeld hoeveel plastic afval we hebben!

•

Textiel kun je ook wegbrengen naar Terre des Hommes aan de Mozartlaan 17
voor een tweede leven.
Wen je aan om een melk- of yoghurtpak voldoende leeg te maken en helemaal
plat op te vouwen. Dan neemt het weinig ruimte in.
Als er iets over is van de warme maaltijd, kun je het prima invriezen. Dat scheelt
afval en levert weer een maaltijd op.
Voor mensen met een tuin: maak een composthoop. Daar kun je al je GFT-afval op kwijt.

Klaas van Till (79 jaar), woont in een appartement en
gebruikt een ondergrondse container.

