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Sprekend nieuws over afval

Wat kost uw afval?
Dit kost het als u de container aan de straat zet of de ondergrondse
container gebruikt:

Weet u het nog?
Weet u nog wat u in 2011 betaalde aan
afvalstoffenheffing? Nee? Dat was
€273,60. Ieder huishouden betaalde
dat bedrag. Of u nu alleen woonde of
negen huisgenoten had. Sinds de
invoering van Diftar bent u massaal
gaan scheiden. En dat kunnen we
merken. De gemiddelde
afvalstoffenheffing dit jaar is €217,75.
Dat is een verschil van maar liefst
€56,05. Ruim 30% van de Hengelose
huishoudens betaalt nu zelfs minder
dan €175. Afval scheiden loont!
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Vast tarief

Verpakkingencontainer

Stortquotum
Milieupark

--

200 kg

Opmerking

gratis Vanaf januari 2016
-- Vervallen in 2015 door
verkleinen van de trommel.

1,00

1,05 In 2015 ingevoerd.

150 kg 100 kg

50 kg

Het stortquotum wordt in
2017 afgeschaft*.

* Het stortquotum wordt in 2017 afgeschaft. Dat komt omdat maar een beperkt deel van de Hengeloërs
gebruikt maakt van het Milieupark, terwijl elk huishouden er via de afvalstoffenheffing wel aan meebetaalt.
Dat past niet bij het Diftar-principe: de vervuiler betaalt.

Op www.diftarhengelo.nl kunt u uitrekenen hoeveel u in 2016 voor uw afval kwijt bent.

Groente-,
fruit- en
tuinafval

Verpakkingen

Verpakkingen

Papier

Wat wel

Wat wel

Etensresten, zoals:
- 	Schillen en resten van groente, fruit en
aardappelen
- 	Brood- en kaaskorsten
- 	Resten van gekookt eten, vlees en vis
- 	Eierschalen
- 	Pinda- en notendoppen
- 	Theezakjes, koffiepads en -filters

Wat wel

Plastic
- 	Plastic tassen en brood-, pasta- en
snoepzakken
- Verpakkingen van vleeswaren en kaas
- Folies van tijdschriften en reclamefolders
-	Verpakkingen van tandenborstels,
snoeren en schroeven
-	Boterkuipjes, sausbakjes, smeerkaas-,
paté- of koffiemelkkuipjes
-	Groente-, fruit- en saladebakjes en zakjes,
patatbakjes
- Bekers van yoghurt, vla, slagroom en ijs
- 	Deksels van potten pindakaas en chocopasta
-	Knijpflessen van sauzen zoals ketchup en
mayonaise
- Flacons van was- en schoonmaakmiddelen
- Flacons en tubes van verzorgingsproducten
- Flessen van braadolie en keukenazijn
- Flessen van frisdrank, water en zuivel
- Potjes van gel, medicijnen en vitamines
-	Kleine plastic plantenpotten

- 	Kranten
- 	Reclamefolders
- 	Printjes, fax-, kopieer-, schrijf- en
tekenpapier
- 	Enveloppen
- 	Cadeaupapier
- 	Telefoongidsen
- 	Eierdozen
- 	Papieren zakken
- 	Kartonnen dozen
- 	Kartonnen of papieren verpakkingen

Groenafval, zoals:
- 	Onkruid
- 	Klein snoeiafval
- 	Gemaaid gras
- 	Bladeren
- 	Snijbloemen en kamerplanten
- 	Mest van kleine huisdieren met stro

Wat niet

- Behang
- Vinyl
- Dranksap verpakkingen (drankenkartons)
- Geplastificeerd papier
- Folies van tijdschriften of reclamefolders
- Sanitair papier
- 	Verontreinigd papier (bijvoorbeeld
pizzadozen, diepvriesverpakkingen en
gebruikte koffiefilters)
- Tempex
- Ordners
- Stucfolie

Wat niet

- 	Grond
- Graszoden
- Plantenpotten
- Plastics
- Niet afbreekbaar afval
- Wegwerpluiers

Blik
- Conservenblikken
- Honden- en kattenvoerblikken
- Blikjes van frisdranken en bier
- Soep-, vlees- en groenteblikken
- Limonadesiroopblikken
-	Lege verfblikken (zonder verfresten)
- Lege spuitbussen (zonder KCA-logo)
-	Deksels van potjes, schroefdoppen en
bierdoppen

Textiel

Glas

Textiel

Drankenkartons
- Frisdrankpakken
- Wijnpakken
- 	Zuivelverpakkingen, zoals pakken
voor melk, yoghurt en vla

Wat wel

Wat wel

- 	Poetsdoeken, vodden en lappen groter
dan 25 x 25 cm
- 	Kapotte en versleten kleding
(onder)kleding en zwemkleding
- 	Sokken en kousen
- 	Schoenen (per paar samengebonden)
- 	Riemen, tassen, (strop)dassen, hoeden,
petten en handschoenen
- 	Knuffels (schoon)
- 	Gordijnen, vitrage
- 	Beddengoed: lakens, dekens, slopen,
dekbedhoezen
- 	Handdoeken, theedoeken, tafellakens,
servetten, washandjes

Wat niet

- 	Resten papier, karton of folie
	Afdekmaterialen van bijvoorbeeld
vleesbakjes, chipsverpakkingen,
doordrukstrips (pillen of kauwgom)
- Verpakkingen van chemisch afval
	Make-up verpakkingen, terpentineflessen,
kitkokers, gevulde verfblikken
- Verpakking met inhoud

- 	Drankflessen (mag met dop)
- 	Conservenpotjes
(mag met deksel en restjes)
- 	Andere soorten verpakkingsglas

Wat niet

- 	Kristal en melkwit glas
- 	Ruiten en glasplaten
- 	Gloei- en ledlampen
- 	Ovenschalen
- 	Drinkglazen
- 	Spiegelglas
- 	Magnetronschalen
- 	Pannendeksel
- 	Kookplaten
- 	Koffie- en theekannen
- 	Glazen vazen
- 	Glazen bekers
- 	Porselein
- 	Keramiek

Wat niet

- Piepschuim
	Fastfoodverpakkingen, vleesschaaltjes,
piepschuim uit dozen of pakketten

- 	Vloerbedekking: matten, tapijt
- 	Matrassen, kussens en dekbedden
- 	Met verf of olie vervuilde of
natte textiel en schoenen
- 	Vulmateriaal (voor kussens of speelgoed),
breigaren, lappen kleiner dan 25 x 25 cm

- 	Andere plastic producten en
gebruiksvoorwerpen
Tuinstoelen, speelgoed,
landbouwfolie

AFVAL SCHEIDEN?
Bij u in de buurt
Verpakkingen

Textiel

www.twentemilieu.nl/containerlocaties

Storing?
Maak een melding bij Twente Milieu, via:
· info@twentemilieu.nl
· 0900 - 85 20 111
Ander fijn huishoudelijk
afval bij het restafval.

· de Twente Milieu-app

Milieupark
Piepschuim

Grof tuinafval

Elektronica

Frituurvet

Klein Chemisch
Afval

Tapijt en
Matrassen

Grond - Zand

Kadavers/
dode dieren

Schoon Puin

IJzer

Grof restafval

Hard plastic

Vlakglas

Hout

Autobanden

Asbest

Dakleer

www.twentemilieu.nl/milieupark

Let op: neem uw milieupas mee!

Is het nog bruikbaar
voor een ander?

Op laten halen?

Denk dan aan kringloopwinkel Het Goed,

Bel de ophaaldienst Twente Milieu:

Marktplaats, Facebook of een rommelmarkt

0900 - 85 20 111

bij u in de buurt of aan repareren
bij het Repaircafé.

(5 cent per minuut)

Melden

Afval naast de container? (Ondergrondse) verzamelcontainer vol of kapot? Maak dan een melding!
Dat kan op verschillende manieren, namelijk via:
•	de gratis app van Twente Milieu (foto maken en
ter plekke doorgeven)
•	de klantenservice van Twente Milieu, via
info@twentemilieu.nl of 0900-8520111 (5 cent p.m.)
•	gratis Buiten Beter app voor smartphones (foto maken
en ter plekke doorgeven)

•	het meldingenformulier openbare ruimte op
www.hengelo.nl
•	de Meldingenlijn van de gemeente Hengelo:
(074) 245 9459

Wanneer moet welke bak aan straat? De afvalkalender!
Op www.twentemilieu.nl kunt u uw persoonlijke afvalkalender
bekijken en downloaden door het invullen van uw postcode en huisnummer. U kunt uw afvalkalender ook bekijken in de gratis app van
Twente Milieu. Hebt u geen internetverbinding tot uw beschikking?
Geen probleem! Dan kunt u een afvalkalender aanvragen bij
Twente Milieu, op werkdagen telefonisch bereikbaar van 08.00 tot
17.00 uur op het telefoonnummer: 0900 - 85 20 111 (€ 0,05 p.m.)

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.

