Oh, oh die plastic zakken…
Waarom niet? Nou, omdat het niet past. Waarom hebben ze dan
zulke kleine openingen? Dat komt omdat het perscontainers zijn,
die vanwege de veiligheid een kleinere inwerpopening hebben.
Gebruik dus kleinere zakken of prop de bestaande zakken niet te vol.

Veiligheid

Het kan niemand in Hengelo zijn ontgaan. De bekende
doorzichtige plastic zakken voor verpakkingen kunnen
heel nuttig zijn, maar ze kunnen het straatbeeld ook
behoorlijk verpesten.

JA,

(tot 1 januari
wel voor de huis-aan-huis inzameling
en)
2016 op de inzameldag aan straat zett

NEE,

niet in de ondergrondse
containers
bij de winkelcentra

Op drukke locaties, vaak bij winkelcentra, zijn één of twee
normale containers met een grote opening niet voldoende om
het aanbod van verpakkingsafval aan te kunnen. Deze kunnen
maar 100 kilo per container aan. Daarom plaatst Twente Milieu
op deze locaties perscontainers. Die persen het afval en kunnen
daardoor zes keer meer afval aan. Hierdoor zijn containers dus
minder snel vol. Voor de veiligheid is gekozen voor een kleinere
inwerpopening dan normaal. We willen hiermee voorkomen dat
bijvoorbeeld kinderen of dieren in de container terecht komen.

Afval

klepper
Sprekend nieuws over afval

Hengelo gaat omgekeerd inzamelen

Probleem?
De bekende doorzichtige zakken zijn dus voor de huis-aan-huisinzameling. Gebruik voor de containers bij winkelcentra kleinere
plastic zakken, zoals pedaalemmerzakken of plastic draagtasjes
die u in de winkel krijgt. Het probleem lost zich waarschijnlijk zelf
op. In november stopt de gemeente met het verspreiden van de
doorzichtige zakken voor de huis-aan-huisinzameling.
Voor 1 januari 2016 krijgen de laagbouwwoningen een verpakkingencontainer. Twente Milieu stopt per 1 januari 2016 met het
ophalen van zakken met verpakkingsmateriaal. U bepaalt dan zelf
hoe u thuis uw verpakkingsafval bewaart en aanbiedt.

Ja, ik breng
zelf mijn
restafval
weg!

Vanaf 11 november gaat De BeestenBende van start in de gemeente Hengelo
De BeestenBende is een speciale club die bestaat uit basisschoolkinderen van 7 tot en met 11 jaar, waar je gratis lid van
kunt worden. Als BeestenBende-lid help je mee om je buurt
schoon te houden zodat de dieren in jouw buurt veilig kunnen
leven. Minimaal één keer per maand ruimen de kinderen in
coole outfits van De BeestenBende hun eigen wijk op.
Elk BeestenBende-team heeft minimaal één volwassen begeleider die tijdens de looprondes een oogje in het zeil houdt.
Als beloning voor je inzet organiseert De BeestenBende ieder
halfjaar een leuk evenement. En niet te vergeten de jaarlijkse
Grote BeestenBende Dag in het Dolfinarium!
Wil jij je graag aanmelden voor De BeestenBende? Meld je
dan aan via www.mijnbeestenbende.nl en ga samen met
je vriendjes en vriendinnetjes op jacht naar zwerfafval!

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.
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Hengelose huishoudens gaan vanaf 1 januari 2018
omgekeerd inzamelen. Dat klinkt ingewikkelder dan het
is; breng zelf je restafval weg, dan halen wij je
grondstoffen op.
Hengeloërs scheiden steeds beter hun afval. Daarom blijft er
minder restafval over. Vaak staat de grijze container langere
tijd bij huis, voor ie aan straat wordt gezet. Aan de andere
kant wordt de afvalstroom met verpakkingen steeds groter.
Dan is het logisch om die grote stroom aan huis op te halen
en voor de kleinere stroom een beroep te doen op de
inwoners.

‘Gedoe’

Grijze container
inleveren?
Duurt het lang voordat uw grijze
container vol is? Dan maakt u
misschien liever nu al gebruik van een
ondergrondse restafvalcontainer.
U kunt uw grijze container gratis laten
ophalen. Bijna 400 huishoudens in
Hengelo gingen u al voor. Uw restafval
kunt u daarna kwijt in twee ondergrondse restafvalcontainers bij u in de
buurt. Kijk voor meer informatie op
www.twentemilieu.nl, klik op
‘JA, ik wil ondergronds in Hengelo’.

Zover is het nog niet. Allereerst krijgt u in december een verpakkingencontainer.
Daarin doet u verpakkingen van plastic, blik en drankenkartons; geen gedoe meer
met de doorzichtige plastic zakken. Voor de bewoners van hoogbouw komen er
zestig kleine milieupleinen bij voor verpakkingen en papier. (meer informatie leest u
op pagina 2)

Verandering
Omgekeerd inzamelen betekent een flinke verandering. De gemeente start volgend
jaar al met de voorbereidingen voor omgekeerd inzamelen. Dat gebeurt wijk voor
wijk. Medio 2016 begint de gemeente met de aanleg van ondergrondse
afvalcontainers. Uiterlijk 1 januari 2018 gaan alle inwoners van Hengelo
‘ondergronds’ met hun restafval en verdwijnt de grijze container definitief uit het
straatbeeld. Alle Twentse gemeenten hebben de ambitie om in 2030 nog maar 50
kilo restafval per persoon per jaar op te halen. Om de hoeveelheid afval nog verder
naar beneden te brengen, is omgekeerd inzamelen broodnodig, is de mening van de
gemeenteraad.

De verpakkingencontainer komt eraan

Kort nieuws

Kort nieuws
Clean Driene

alt Twente Milieu
Vanaf 1 januari ha
kken voor
de doorzichtige za eer op.
m
verpakkingen niet
Veelgestelde vragen:
1. Wanneer en hoe krijg ik de verpakkingencontainer?
	U kunt de container in december verwachten. U krijgt tegen
die tijd een brief waarin staat wanneer de container afgeleverd wordt. Hier hoeft u zelf niets voor te doen.

2. Wat doe ik als ik geen container wil?
	De verpakkingencontainer is op vrijwillige basis. Als u geen
container wilt, kunt u dit straks telefonisch of per mail aangeven. U ontvangt een brief waarin staat waar u terecht kunt.

3. Wat wordt er geregeld voor de
	hoogbouwbewoners?

Vanaf volgend jaar kan ieder huishouden met een laagbouwwoning een verpakkingencontainer krijgen. Dat is een grijze
container van 240 liter met een oranje deksel, waarin u plastic
verpakkingen, drankenkartons en blik kunt verzamelen. Twente
Milieu leegt de verpakkingencontainer gratis één keer in de vier
weken. De container komt in plaats van de doorzichtige zakken.
Die haalt Twente Milieu vanaf 1 januari 2016 niet meer op.

	Er komen 60 extra containers voor verpakkingen en papier
in de buurt van hoogbouw. De inzameling van plastic zakken
met verpakkingen stopt dus ook bij hoogbouw. Uiteraard
mogen ook inwoners van laagbouw hun verpakkingen zelf
wegbrengen.

Kort nieuws

Stadstuin Marskant
Afval is grondstof. En dat geldt ook voor
etensresten. Daarom gaat de Stadstuin
Marskant niet zomaar compost gebruiken,
maar compost dat is gemaakt van Hengelose
etensresten. De kale vlakte aan de Marskant
wordt een echte stadstuin. De SWB
gaat daar de komende 2,5 jaar bloemen
en groenten kweken. Leerlingen van de
naastgelegen Willemschool helpen mee.
Hoogbouwbewoners in de buurt dragen hun
steentje bij door etensresten in te zamelen.
Die worden gratis opgehaald en verwerkt tot
compost. Zodat de tomaten en bloemkolen
aan de Marskant nog harder groeien en sneller
op het bord belanden. En zo is de kring rond;
circulaire economie.

Zwerfafval en illegale dump. Dat waren
veelgehoorde klachten in Klein Driene.
Daarom heeft de gemeente samen met
Welbions, Twente Milieu en Hengelo Helemaal
Stil een proef opgezet in een deel van de wijk.
Huis-aan-huis informatie, extra verpakkingenen papiercontainers en afvalgrijpers moesten
de afvalirritaties tegengaan. En dat lukte!
Maarliefst 77% van de deelnemers vindt dat
de wijk er schoner uitziet. 57% bracht zelf zijn
afval weg en 11% heeft ook andermans rommel
opgeruimd. 44% van de deelnemers geeft aan
meer afval te scheiden sinds de proef.

Kort nieuws
De Hengelose luiertesters deden begin dit
jaar ervaring op en hebben die gedeeld op
Facebook. Het overgrote deel was positief.
Uit de proef bleek ook dat zonder begeleiding
overstappen van wegwerp naar wasbaar
voor veel jonge ouders lastig is. Dus, denk
je na over wasbare luiers? Bezoek dan de
Facebookgroep De Hengelose Luiertesters.

Steeds meer verpakkingen
ingezameld

Luierafval

Sinds januari mogen de drankenkartons bij
de plastic verpakkingen en sinds mei mag u
het blik daar ook bijdoen. Het eerste half jaar
is hierdoor ongeveer 12 kilo per inwoner aan
verpakkingen extra ingezameld, dat is 38%
meer dan in 2014!
Ongeveer 80% van de ingezamelde
verpakkingen bestaat uit plastic, 15% uit
drankenkartons en 5% uit blik.

Balen van een grijze container vol met vieze
luiers? Dan is (parttime) overstappen op
wasbare luiers misschien een goed idee.

15% drankenkartons

80% plastic

4. Wat mag er in de verpakkingencontainer?
	Plastic, blik en drankenkartons. Denk hierbij bijvoorbeeld aan
melk- of sappakken, conservenblikjes of het boterkuipje.
Kijk voor meer informatie op www.twentemilieu.nl onder het
kopje ‘welk afval waar’.

Ik en mijn container
‘Ik snap niet hoe sommige mensen aan al dat afval komen. Ik krijg mijn grijze container gewoon niet vol.
Het beetje dat erin zit, gaat al snel stinken. Weg ermee! Ik heb hem ingeleverd en stort nu op de ondergrondse
container in mijn buurt. ’
‘De milieupleinen hebben mij gemotiveerd om goed mijn afval te scheiden’, zegt Constance. ‘Ik fiets er een paar keer in de week langs.
Dan neem ik mijn verpakkingen, glas en papier zelf mee. We hebben vooral veel drankenkartons. Die laat ik liever niet lang in de
schuur liggen uit angst voor ongedierte.’

Dump
Net als veel mensen, ergert Constance zich geregeld aan de rotzooi bij de milieupleinen. ‘Mensen dumpen het er maar naast, vooral
aan de kant van het winkelcentrum waar weinig sociale controle is. Laatst heb ik nog een vrouw aangesproken die allemaal grijze
vuilniszakken wilde dumpen. Mensen proberen soms ook zo’n hele grote zak in de stortopening te drukken. Dat lukt natuurlijk niet.
Dat zien ze toch zelf ook wel, denk ik dan.’

5% blik

Constance Ebarra woont met haar twee zonen van 13 en 18 jaar in Groot Driene,
ze is administratief medewerkster en leverde afgelopen zomer haar grijze container in.
Om de hoek
Mijn restafval bestaat nu voornamelijk nog uit zakdoekjes en chipszakken.
De rest kan ik allemaal scheiden. Ik gebruik nu een kleine afvalbak van 30 liter.
Die staat om de hoek bij de achterdeur. Als die zak vol is, breng ik hem naar
een ondergrondse container. Maar zelfs dat hoef ik bijna nooit te doen.’

Tips van Constance:
•
•

•

 ebruik 30 liter zakken om in de ondergrondse containers te gooien.
G
Die zijn overal te koop.
Gebruik ook een plastic zak als je oud papier weggooit. Die kieper je
om in de ondergrondse container voor papier. De zak neem je gewoon
weer mee terug.
Spaar je verpakkingen niet op, maar breng het meteen weg.
Dan heb je er ook geen last van.

