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Is het plastic, blik of een drankenkarton?

Gemeente Enschede gaat over op Diftar
Ja

Nee

Is het een éénmalige verpakking?

Hoort niet bij verpakkingen

Ja, het is bedoeld om maar
één keer te gebruiken
Lorem ipsum

Nee, het is bedoeld om
vaker te gebruiken

Verpakkingen: wat mag er bij
en wat niet?
Gebruiksvoorwerp
Hoort niet bij verpakkingen

Verpakkingen

Los in de container gooien of
in een doorzichtige zak

Twijfelt u weleens of iets bij de verpakkingen mag? Volg dan onderstaand stappenplan.

Is het plastic, blik of een drankenkarton?

Zorgcontainer
Bent u slecht ter been of op een andere
manier beperkt, waardoor u niet in staat
bent om de vuilniszak naar de ondergrondse container te brengen? En is er
in uw omgeving niemand die dat voor u
kan doen? Dan denken wij met u mee
over een oplossing. Wellicht komt u in
aanmerking voor een zorgcontainer. Kijk
voor meer informatie en een digitaal
aanvraagformulier op www.hengelo.nl/
zorgcontainer. Bij de balies van het
Zorgloket in het stadskantoor aan de
Hazenweg 121 en bij Wijkracht in de
Waterstaatskerk, Deldenerstraat 20,
kunt u ook een papieren formulier
afhalen.

•

•

•

... Twente Milieu automatisch een
signaal krijgt, als een ondergrondse
container bijna vol raakt? De
ondergrondse container wordt dan
automatisch meegenomen in de
route om te worden geleegd.
... u met uw Milieupas terecht kunt
bij alle ondergrondse containers
voor restafval in Hengelo? Dit geldt
ook als u gebruik maakt van een
keuzecontainer.
... u bij de ondergrondse container
pas betaalt voor een ‘klik’, als de
klep helemaal open en dicht is
geweest? Zit er een zak vast in de
container, meld dit dan via de gratis
app van Twente Milieu of neem
contact op met de klantenservice
via 0900 - 8520111 (lokaal tarief)
... Milieupas kwijt? U kunt eenvoudig
een nieuwe aanvragen via
www.twentemilieu.nl/hengelo/
milieupas. Er zijn wel kosten aan
verbonden. Elke woning heeft
één milieupas en die hoort bij de
woning. Gaat u verhuizen?
Dan laat u de milieupas achter.

Het laatste nieuws over afval scheiden in Hengelo

Afvaltarieven 2019
In 2019 gelden de volgende tarieven voor de verschillende afvalsoorten.
Basistarief per jaar (voor ieder huishouden gelijk)
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Hoort niet bij verpakkingen

Nee

Ja, het is bedoeld om maar
één keer te gebruiken

Nee, het is bedoeld om
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Verpakkingen

Gebruiksvoorwerp
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Los in de container gooien of
in een doorzichtige zak
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Welk afval waar? Kijk op www.twentemilieu.nl
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Aanslag gemeentelijke belastingen met de afvalstoffenheffing
op de deurmat

Maart
Takkenronde
(houd www.hengelo.nl of het Hengelo’s Weekblad in de gaten
voor de data)

23

30

€ 159,84

Nee

Is het een éénmalige verpakking?

Wist u dat...?
•

Afvalklepper

Landelijke Opschoondag 2019

Compostactie

Variabele tarieven

Per keer

Ondergrondse restafvalcontainer (30 liter)

€ 1,20

Zorgcontainer (140 liter)

€ 7,00

Zorgcontainer (240 liter)

€ 11,95

Grijze keuzecontainer (140 liter)

€ 9,70*

Grijze keuzecontainer (240 liter)

€ 16,50*

Groene gft-container (140 liter)

€ 1,20

Groene gft-container (240 liter)

€ 2,00

Oranje verpakkingencontainer (240 liter)

Gratis

Sinds de invoering van Diftar in 2012 is
het gemiddelde Hengelose huishoudens
flink minder gaan betalen voor het afval.
In 2011 betaalde elk huishouden in
Hengelo nog € 273,60 aan afvalstoffenheffing. In 2017 was dat gemiddeld nog
maar € 213,24.
Een verschil van ruim € 60,- dus.
Daarmee is Hengelo de goedkoopste
stad in Overijssel.

* Bruikleentarief keuzecontainer per jaar € 24,00

De aanslag afvalstoffenheffing komt eraan
U ontvangt eind februari van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT) een verzamelnota Aanslag Gemeentelijke
Belastingen Gemeente Hengelo. Die bestaat uit de gecombineerde aanslag voor uw WOZ, OZB, rioolheffing,
afvalstoffenheffing en eventueel hondenbelasting. Als u gebruik maakt van MijnOverheid, staat de aanslag begin februari al
digitaal voor u klaar.
Aanslag 2018
(Vorig jaar)

Aanslag 2019
(Dit jaar)

Aanslag 2020
(Volgend jaar)

Vast basistarief

Vast basistarief

Vast basistarief

Verrekening voorschot met
aantal aanbiedingen afval 2017

Aantal aanbiedingen afval
(restafval + gft) 2018

Aantal aanbiedingen
afval 2019

Let op!
Sinds 2018 brengt de gemeente Hengelo geen voorschot meer in rekening voor de variabele kosten. U betaalt ieder jaar het
vaste basistarief plus de variabele kosten van het jaar ervoor. In 2019 betaalt u dus:
• Het vaste basistarief (€159,84)
• De variabele kosten over 2018: Het aantal ledigingen of
stortingen van restafval en het aantal ledigingen
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Op www.twentemilieu.nl/hengelo vindt u alle informatie over afvalinzameling en afval scheiden. U kunt ook bellen met Twente Milieu: 0900 - 85 20 111 (lokaal tarief)
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Ik en (mijn) afval
Tijmen Sissing (27) staat internationaal beter bekend als ‘de Trashpacker’:
een backpacker die afval opruimt. De geboren Hengeloër ruimt tijdens zijn reizen
door Azië zwerfafval op en probeert op die manier aandacht te vragen voor de
vervuiling door plastic.
“Thuis in Hengelo heb ik een grotere prullenbak voor
plastic dan voor het restafval, omdat je daar meer van
hebt. Ik probeer wel minder plastic producten in huis te
halen, wat goed te doen is met fruit en groenten.
Ik ben niet altijd zo bewust met afval omgegaan.
Dat bewustzijn en die betrokkenheid groeide met de
jaren toen ik meer kennis kreeg van de gevolgen voor
mens en dier. Ook het reizen versterkte mijn affectie
met de natuur, omdat ik op zoveel adembenemend
mooie plekken kwam. De waardering voor die plekken
maakte dat ik er goed voor wil zorgen.
In Azië kom je op veel plekken zwerfafval tegen, soms in
extreme mate. Bij toeval had ik in een week tijd zo vaak
het gesprek gehad over het vervuilingsprobleem in Azië,
dat ik er wat aan wilde doen. Helaas was de groep daar
wat minder enthousiast over dan ik, dus besloot ik alleen
op te gaan ruimen. Dat trok toen zoveel aandacht door
omstanders, dat ik het concept ‘The Trashpacker’ heb
opgezet als sociaal experiment. Mijn idee was om mensen
met elkaar in gesprek te brengen door commotie te
veroorzaken: ‘Een toerist die ons land opruimt?!’.
Die ophef leidde tot een virale doorbraak en binnen
no-time ontstond de Trashpackersbeweging.
Het gaafste dat ik meemaakte was dat één van mijn
clean-ups gefilmd was en online werd geplaatst.
De video was binnen één dag 250.000 keer bekeken.
Het kwam in China en Maleisië op televisie en stond in
verschillende kranten. Binnen een week had mijn pagina
10.000 volgers. Ik ben toen in 1,5 maand tijd van Noordnaar Zuid Borneo gereisd, langs de kustlijn.
In elke stad waar ik kwam organiseerde ik een clean-up.
In 8 plaatsen hielpen in totaal 442 lokale inwoners mij.
We hebben 959 vuilniszakken vol gekregen. Tegelijkertijd stuurden mensen foto’s van hun eigen clean-ups
naar mijn Facebook en Instagram met daarbij vermeld
‘’Inspired by The Trashpacker’’ (“Geïnspireerd door The
Trashpacker”). Ja, dat is echt kicken. Pure feelgood!”

Tips van Tijmen:
•

Koop een LifeStraw Go fles als je gaat reizen. In deze
fles zit een filter, waardoor je water uit de kraan kan
drinken. Hierdoor hoef je nog maar een minimaal
aantal plastic flessen te kopen. Zelf ben ik nu bijna
een maand weer op reis en heb ik nog maar drie
keer een plastic waterfles hoeven kopen.

•

Neem altijd een herbruikbare katoenen tas mee.
Deze is handig op te vouwen en je propt ‘m zo in je
broekzak. Zo kan je elk plastic tasje afwijzen!

•

Skip die zinloze rietjes. Deze heb je niet nodig.

Papier scheiden: goed voor het
milieu én goed voor de clubkas!
Papier willen we graag hergebruiken. Zo wordt gerecycled
huishoudelijk papier gebruikt voor het maken van kranten-,
kantoor- en sanitair papier. Papier kan maar liefst zes tot zeven
keer worden hergebruikt. Bovendien steunt u er direct een
vereniging of school mee door het papier aan straat te zetten.
Dit kan in de meeste buurten maandelijks. Papier scheiden is
dus goed voor het milieu én goed voor de clubkas.
Gebruik kleine, handzame dozen
Zet u het papier aan de straat? Denk dan aan de vrijwilligers die
het inzamelen. Gebruik kleine, handzame dozen en maak deze
niet te zwaar. De richtlijn is een maximum formaat van ongeveer
50x50x50 cm en niet zwaarder dan 15 kilo. Alles gelijk aan of
kleiner/lichter dan dit is prima. De inzamelaars zijn u dankbaar!

Weten wanneer bij u het papier wordt opgehaald?
Kijk dan op uw persoonlijke afvalkalender. Deze vindt u in de
gratis app van Twente Milieu of op www.twentemilieu.nl/
hengelo/afvalkalender.
Verzamelcontainers
U kunt ook op elk gewenst moment uw
papier naar een verzamel-container
brengen. Kijk voor een overzicht van
de containerlocaties op
www.twentemilieu.nl/hengelo/
containerlocaties.
Let op: de scholen en
verenigingen krijgen
hier geen bijdrage voor.

Ik heb een asbestdak. Wat nu?
De komende jaren gaan steeds meer mensen hun asbestdak vervangen. Asbest komt voor op ongeveer
2000 daken in de gemeente Hengelo. In veel gevallen gaat het om schuurtjes gebouwd vóór 1993.
Asbest is gevaarlijk voor de gezondheid en de omgeving. Uit
onderzoek blijkt dat asbestdaken door weer en wind na zo’n
30 jaar verweren en beschadigen. Dat heeft tot gevolg dat er
asbestvezels losraken die slecht zijn voor de gezondheid.
Daarom heeft de regering besloten dat asbestdaken vanaf
1 januari 2025 verboden zijn.

melding. Let op; u mag zelf maximaal 35 m2 dakbekleding
verwijderen. Grotere hoeveelheden laat u verwijderen door
een gespecialiseerd bedrijf.
Meer weten?
Kijk op www.hengelo.nl/asbestdaken

Asbest

Hebt u een asbestdak? Dan bent u zelf verantwoordelijk voor
de verwijdering daarvan. Bij het Milieupark aan de Wegtersweg
kunt u gratis terecht met het verwijderde asbest mét sloop-

Al eens van wasbare luiers gehoord?
Een kindje ‘in de luiers’ zorgt voor gemiddeld 1000 kilo restafval tot hij of zij zindelijk is. Dat is een enorme
hoeveelheid. En daar is wat aan te doen. Wat te denken van wasbare luiers?
Deze luiers kunnen keer op keer opnieuw worden gebruikt. Het resultaat: veel minder
afval. De gemeente Hengelo heeft een proef gedaan onder jonge ouders in Hengelo.
Veruit de meeste gebruikers waren positief (67%) en gingen door met de wasbare
luiers na de proef.
Wasbare luiers zijn tegenwoordig niet meer die ouderwetse witte katoenen doeken,
maar voorgevormde vaak kleurige broekjes met een inlegvel voor ontlasting.
Dat inlegvel kan na gebruik zo de toilet in, zodat de luiers eenvoudig gewassen
kunnen worden in de wasmachine. En als je de aanschaf van de luiers én de kosten
van het wassen en drogen meerekent, zijn wasbare luiers ook nog eens veel goedkoper dan wegwerpluiers. Meer informatie: www.sterkvoorwasbaar.nl

