klepper
Sprekend nieuws over afval

2. Kapotte spiegel
a. Glascontainer
b. Restafvalcontainer
c. Milieupark

Wat zit er nog in uw
grijze container?

3. Kapotte paraplu
a. Restafvalcontainer
b. Blikcontainer
c. Milieupark

Als u kijkt in uw grijze container, of in uw vuilniszak voor de
ondergrondse container. Wat zit er dan nog in? Een bananenschil?
reclamefolders? Of melkpakken? Pluis het restafval eens goed
door. En trek ook de conclusie: wat blijft er eigenlijk weinig over
als je afval goed scheidt.

Ja, mijn grijze contai
ner
kan leger!
Julia

De grijze container raakt steeds leger. En is het dan nog wel handig om
een grijze container te hebben? Of kunnen we beter een container bij huis
zetten waar verpakkingen, zoals blik, plastic en drankenkartons in kunnen?

4. Yoghurtpak
a. Papiercontainer
b. Restafvalcontainer
c. Plastic verpakkingen

De goede kant op

Restafval?

GFT

Veel afval in de Hengelose grijze container hoort er niet in thuis. Er zitten bijvoorbeeld nog
veel etensresten in, ook al hebben mensen een groene container voor groente-, fruit- en
tuinafval.
Als alle inwoners ervoor zorgen dat er geen plastic en drankenkartons, blik, glas, textiel,
papier en etensresten meer in hun grijze container belandt, scheelt dat 7.500 ton restafval
per jaar in Hengelo. Het kost de gemeente bijna een miljoen om dat afval te verbranden.

Bovenste gedeelte in restafval,
onderste gescheiden ingezameld

41
Papier
15
Plastic
81
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17

64
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6
24

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 doorzichtige zak
voor plastic én
drankenkartons
Wanneer gebruiken we hem wel,
wanneer niet
WEL: bij de huis-aan-huisinzameling. U zet de bekende
doorzichtige zak op de inzameldag
aan straat en Twente Milieu haalt
hem op.
NIET: als verzamelzak in de oranje
containers bij winkelcentra (zowel
boven- als ondergronds). Gebruik
daar kleinere zakken voor,
bijvoorbeeld gebruikte draagtasjes.

Dit zijn vragen waar de Hengelose gemeenteraad zich dit jaar mee
bezighoudt. De veertien Twentse gemeenten hebben met elkaar
afgesproken dat we in 2030 maximaal 50 kilo restafval per persoon per jaar hebben.
Vorig jaar was dat in Hengelo 156 kilo. Het Rijk gaat zelfs nog verder en wil 30 kilo
restafval in 2030! Het gaat de goede kant op, maar we zijn er dus nog lang niet.
250
Kilo’s afval per Hengeloër

Afvaldump is het probleem van iedereen. Samen kunnen we
het tegengaan:
• Ondergrondse container defect? Meld het telefonisch op
werkdagen tussen 8.00 - 17.00 uur bij de klantenservice van
Twente Milieu, via 0900-8520111, via de Twente Milieu app
of vul het contactformulier in op www.twentemilieu.nl/
burgers/veelgestelde-vragen/ondergrondse afvalcontainers.
• Hang geen zakken voor plastic verpakkingen aan de
ondergrondse containers. Dit zorgt ook voor extra dump
van restafval. Daarnaast veroorzaken de zakken zwerfafval.
• Ziet u iemand afval dumpen? Schrijf, als het mogelijk is, het
kenteken op. Of onthoud bepaalde kenmerken van de
afvaldumper en geef ze door aan de afdeling Stadstoezicht
via het telefoonnummer 14074

a. Plastic verpakkingen
b. Blikcontainer
c. Restafvalcontainer

Afval

Sinds 1 januari mogen drankenkartons bij de plastic verpakkingen.
Dit zijn pakken van sap, soep, yoghurt en zuivel. Het karton, plastic
en aluminium wordt van elkaar gescheiden en gerecycled.

€ 97,-

Ook de boa’s van Stadstoezicht zijn extra
alert op afvaldump. Bij een controle eind
januari werden twee mensen op
heterdaad betrapt. Zij kregen allebei een
boete van € 97,-

1.Chipszak:

Een kapotte paraplu hoort niet in de restafvalcontainer. Die is alleen
voor fijn huishoudelijk afval. Het is grof restafval dat thuishoort op
het Milieupark. Tip: spaar in een hoek of op een plank van de schuur
wat grof afval op en breng het dan samen weg.

Om te laten zien hoe vervelend het probleem is, plakken
medewerkers stickers op de gedumpte zakken. Dat brengt
hopelijk discussie op gang en maakt mensen bewust van het
probleem.

Doe de test en kijk hoe goed jij afval kunt scheiden

nummer 12, februari 2015

Alleen bol glas, zoals potjes en flessen, mogen in de glascontainer.
Ruiten en spiegels kunt u gratis inleveren als ‘vlakglas’ op het
Milieupark.

Afvaldump is vreselijk irritant; het is asociaal, het is vies
en het is ontsierend. De gemeente Hengelo, Twente
Milieu en de SWB zetten stevig in op de aanpak van
afvaldump.

Quiz: welk afval waar?

De zak bestaat uit plastic met een aluminiumlaag aan de
binnenkant. Dit kan niet van elkaar worden gescheiden en is niet
recyclebaar, restafval dus.

Samen in actie
tegen afvaldump

200
150
100

Van 239 kilo in 2011 naar 158 kilo in 2014
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Ambitie: 50 kilo in 2030
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We moeten nog heel wat kilo’s kwijt. Daarom neemt de gemeenteraad dit jaar een
besluit over de nieuwe manier van afval inzamelen. Dat de grijze container
verdwijnt, is een feit. Over een aantal jaren gebruikt heel Hengelo ondergrondse
containers voor het restafval. Maar wat doen we met grondstoffen zoals plastic,
papier en textiel? Meepraten of –denken over dit onderwerp? Dat kan via
www.facebook.com/groups/afvallooshengelo

De aanslag
komt eraan

Kort nieuws

Kort nieuws

Vanaf 1 januari kunt u de drankenkartons bij de plastic verpakkingen kwijt. Het gaat om kartons
voor zuivel, sap en frisdrank, maar ook voor wijn en saus. Het materiaal van de drankenkartons,
zoals karton, plastic en soms aluminium, is waardevol en kan opnieuw worden gebruikt.
U ontvangt voor de huis-aan-huisinzameling geen nieuwe zakken; de drankenkartons kunnen
eenvoudig samen met het plastic verpakkingsmateriaal in de bekende doorzichtige zakken.

Veelgestelde vragen:

Op het moment dat u de aanslag krijgt, is nog niet bekend hoe
vaak u dit jaar afval weggooit. Daarom ontvangt u een voorlopige
aanslag. De aanslag is gemaakt op basis van het aantal keer dat u
in 2014 de grijze container of ondergrondse container gebruikte.
De definitieve afrekening krijgt u volgend jaar.

2. Hoe komt het GBT aan het vaste tarief? Waar is
dit op gebaseerd?
De gemeenteraad stelt vast hoe hoog de afvalstoffenheffing is.
Het bedrag bestaat uit een vast deel en een variabel deel.
Als u uw afval goed scheidt, is het variabele deel lager.

Kort nieuws

Drankenkartons bij plastic

U ontvangt binnenkort van het Gemeentelijk Belastingkantoor
Twente (GBT) een verzamelnota Aanslag Gemeentelijke Belastingen Gemeente Hengelo. Die bestaat uit de gecombineerde
aanslag voor uw WOZ, OZB, rioolheffing en eventueel hondenbelasting; de voorlopige aanslag afvalstoffenheffing 2015 en de
definitieve aanslag afvalstoffenheffing 2014.
De kosten van deze drie nota’s zijn voor u samengevat op de
verzamelnota. U hoeft dus alleen het bedrag te betalen dat
rechtsonder op de verzamelnota 2015 staat. U betaalt aan het
GBT.

1. Waarom moet ik een voorlopige aanslag afvalstoffenheffing betalen?

Kort nieuws

3. Waarom wordt het duurder om restafval weg te
gooien?
Restafval verwerken is duur. Het wordt verbrand. Ingezamelde
grondstoffen, zoals papier, leveren juist geld op. De gemeente
heeft ervoor gekozen om de prijs van restafval te verhogen,
om mensen te stimuleren beter hun afval te scheiden.

4. Wanneer gaat het bedrag van mijn rekening?
Dat is afhankelijk van de betaalwijze die u kiest. Kijk voor meer
informatie op uw aanslagbiljet of www.gbtwente.nl

Takkenronde
Het voorjaar komt er aan. Veel bomen en
planten mogen weer gesnoeid worden. Tussen
maandag 9 maart en vrijdag 20 maart kunt
u snoeihout en takken gratis laten ophalen.
Dit kan alleen op afspraak. Voor een afspraak
en de voorwaarden kunt u vanaf maandag 2
maart bellen met Twente Milieu: 0900 85 20
111 (5 cent per minuut).

Compostacties

Landelijke Opschoondag

Zaterdag 21 maart is het Landelijke
Compostdag. Op het Milieupark aan de
Wegtersweg kunt u op vertoon van de
Milieupas gratis twee zakken compost
ophalen. Meer info: www.compostdag.nl
Losse compost is vanaf maandag 23 maart
twee weken lang op werkdagen verkrijgbaar
op het Milieupark. Zorg wel voor eigen
emmers en een schop.

Iedereen kan helpen zwerfafval tegen
te gaan: gemeenten, scholen, bedrijven,
sportverenigingen, maar ook u. Samen
maken we Nederland schoon! Op zaterdag 28
maart, tijdens de Landelijke Opschoondag,
organiseren mensen door het hele land leuke
opschoonacties om samen hun buurt of
straat schoon te houden. Doe mee en meld
uw actie aan via Nederland Schoon:
www.nederlandschoon.nl

De aanslag is vanaf 8 februari al digitaal beschikbaar via het GBT.
Op zaterdag 28 februari ontvangen huishoudens hem per post.

Ik en mijn container

‘Iedereen verklaart ons voor gek als we zeggen dat we wasbare luiers gebruiken. Daar moet ik wel om lachen. Maar als ze de luiers eenmaal
hebben gezien, praten ze vaak al anders.’ Tanja Heerbaart is moeder van dochter Kris (1). Ze is vanaf januari één van de Hengelose Luiertesters
en tot nu toe erg tevreden over wasbare luiers.

Klein emmertje afval
‘Ik was al langer nieuwsgierig naar wasbare luiers. Dus toen ik de oproep van de gemeente zag voor luiertesters, besloot ik mee te
doen.’ Tanja test vanaf 1 januari 100 dagen wasbare luiers bij haar dochter Kris. En dat bevalt goed. ‘Wegwerpluiers geven zoveel afval.
Ik heb nu nog maar een klein emmertje afval in de week voor het hele huishouden. Ik vind de luiers makkelijk in gebruik. De ontlasting
komt bijvoorbeeld in een inlegvel dat ik zo door de wc kan spoelen. Het wassen valt me erg mee. Ik vind het alleen jammer dat je geen
lekker ruikende wasverzachter mag gebruiken bij de wasbare luiers, dit is niet goed voor de luiers.’

Goedkoper
Een baby in de wegwerpluiers produceert zo’n 500 kilo luierafval per jaar. Een gemiddeld gezin met vier personen 400 kilo. Wasbare
luiers kunnen keer op keer worden gebruikt. Het resultaat: veel minder afval. Ze zijn duidelijk goedkoper. Ook als je het wassen en
drogen meerekent. Een snelle rekensom geeft aan dat je 500 tot 700 euro kunt besparen in een luierperiode van 2 jaar. Reden voor de

Medisch afval
Hebt u veel medisch afval, zoals stomamateriaal of incontinentiemateriaal? U kunt
dan van de gemeente een vergoeding in de
kosten krijgen. In maart wordt de regeling
voor 2015 bekend. U kunt dan ook weer een
aanvraag doen. Meer info: kijk op
www.hengelo.nl> Gemeentebalie> Medisch
afval

Tanja Heerbaart (35 jaar) is moeder van dochters Kris (1) en Sam (4),
ontwerpster van geboortekaartjes en is een Hengelose Luiertester
gemeente om een proef te houden met wasbare luiers; 50 kindjes hebben 100 dagen
wasbare luiers om. Hengelo wil zo gebruikerservaring opdoen.
Tanja gaat na de proef gewoon verder met de wasbare luiers. ‘Misschien dat ik ’s
nachts wegwerpluiers ga gebruiken voor het gemak. Maar overdag gebruik ik zeker de
wasbare broekjes. Mijn moeder en schoonmoeder gebruikten ze vroeger ook en nu
dus de moderne variant. Het komt dus allemaal weer terug.’

Tips van Tanja:
•
•

Vind je nieuwe wasbare luiers te duur? Kijk dan eens of je ze goedkoper kunt
overnemen, bijvoorbeeld via Marktplaats.
Ook al gebruik je zo nu en dan een wasbare luier, dan levert je dat toch al een ﬂinke
besparing op jaarbasis op.
Sam, Kris en Tanja

