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Afvalklepper

Geen vuilniszakken meer op het Milieupark

Het laatste nieuws over afval scheiden in Hengelo

Vast tarief verlaagd

Afvaltarieven 2020

Vanaf dit jaar kunt u niet meer terecht met uw huisvuilzakken op

Sinds 8 jaar heeft Hengelo Diftar. Dat betekent dat iedereen voor

het Milieupark aan de Wegtersweg. Wel kunt u uw vuilniszakken

zijn eigen afval betaalt. Ongeveer 50% van de Hengelose

Ieder huishouden betaalt jaarlijks een bedrag aan afvalstoffenheffing. De gemeente verdient niet op de afvalstoffenheffing. Daarom

met huishoudelijk restafval weggooien in de verzamelcontainers

huishoudens komt op het Milieupark en een deel daarvan gooit

kan dit jaar het vaste tarief worden verlaagd. De gemeente betaalt vanuit de afvalstoffenheffing de inzameling, het vervoer en de

bij de ingang van het Milieupark, dus vóór de weegbrug. Gebruik

huisvuilzakken weg. Dat betekent dat de rest van Hengelo

verwerking van huishoudelijk afval.

hiervoor uw milieupas. U kunt hierin 30 liter-zakken kwijt voor

meebetaalt voor dit kleine deel. De kosten daarvan zijn ongeveer

het normale tarief van €1,20. Natuurlijk kunt u ook de

175.000 euro. Het Milieupark accepteert daarom voortaan alleen

Het vaste tarief is in 2020 €155,76. Dat is €4,08 lager dan in 2019. De overige tarieven zijn gelijk gebleven. Ook in 2020 kunt u 50 kilo

verzamelcontainers voor restafval bij u in de wijk gebruiken.

grof huishoudelijk restafval, zoals kapot meubilair, autobanden

grof huishoudelijk afval gratis wegbrengen naar het Milieupark aan de Wegtersweg 9.

en gebruikt hout. Daarnaast kunt u er ook veel afvalsoorten
Waarom geen vuilniszaken meer op het Milieupark?

gratis wegbrengen, zoals verpakkingen, glas, metaal, elektrische

Een deel van de inwoners gebruikt het stortquotum voor het

apparaten, tuinafval en piepschuim. Het gratis stortquotum van

gratis aanbieden van afvalzakken met huishoudelijk restafval.

50 kilo per jaar blijft in 2020 bestaan.

Vast tarief
€155,76

Daar is het Milieupark niet voor bedoeld. Dat is er voor grof
huishoudelijk afval.

Plattegrond Milieupark Hengelo

Variabele tarieven

Per keer

Ondergrondse restafvalcontainer, 30 liter

€1,20

Zorgcontainer, 140 liter

€7,00

Zorgcontainer, 240 liter

€11,95

Keuzecontainer, 140 liter

€9,70*

Keuzecontainer, 240 liter

€16,50*

Groene gft-container, 140 liter

€1,20

Groene gft-container, 240 liter

€2,00

Verpakkingencontainer, 240 liter

Gratis

*Naast het vaste bruikleentarief van 24 euro per jaar per keuzecontainer

Grof huishoudelijk afval Milieupark

Wegtersweg

Tot 50 kg per huishouden per jaar gratis, daarna € 1,50 per 10 kg

De aanslag gemeentelijke belastingen komt eraan
U ontvangt eind februari van het GBTwente (het gemeentelijk belastingkantoor) een aanslag
Gemeentelijke Belastingen en WOZ-beschikking Gemeente Hengelo. Die bestaat uit de WOZwaarde van uw pand en aanslagen voor OZB, rioolheffing, afvalstoffenheffing en eventueel
hondenbelasting. Op deze aanslag ziet u het vaste deel van de afvalstoffenheffing voor 2020 terug

Ingang

(€155,76) en het variabele deel van 2019.
Het variabele deel bestaat uit het aantal ledigingen of stortingen van restafval en het aantal
ledigingen van de gft-container in 2019. U ontvangt de aanslag gemeentelijke belastingen in de
laatste week van februari digitaal in uw berichtenbox als u bij MijnOverheid bent aangesloten of
per post op uw deurmat.		

Cameratoezicht bij
afvalcontainers

Op de agenda

Wat mag wel bij verpakkingen

Februari

Afvaldump; één van de grootste ergernissen van de Hengeloërs. Uit
onderzoek onder het Hengelo Panel afgelopen najaar blijkt dat 89% van
de Hengeloërs zich regelmatig stoort aan afval dat naast containers
geplaatst is.
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Daarom heeft de gemeenteraad ermee ingestemd om camera’s te plaatsen
bij enkele afvalcontainers in de stad. De gemeente Hengelo gaat dit jaar
starten met een proef met cameratoezicht. De camera’s moeten
afvaldump voorkomen, maar ook technische ondersteuning bieden bij het
opsporen van overtreders. Tijdens de proef worden twee camera’s voor

Belastingaanslag: gebruikers
van Mijn Overheid ontvangen
de aanslag digitaal rond 22
februari. De papieren versie
valt een week later in de bus.

DDHonden- en kattenvoerblikjes
Takkenronde

Lansinkweg. Ook heeft hij een zoon (20) die inmiddels het huis uit is. Met

www.supportervanschoon.nl

21

veel plezier werkt Albert als reisassistent bij Valys. In die functie begeleidt
hij treinreizigers die een beperking hebben.

als een tweedehandsfiets nog goed

Samen Delen’ van Twente Milieu. Op

bruikbaar is?’

het trottoir voor zijn woning staat een
deelcontainer, waar de buurt gretig

‘De buurtbewoners zetten trouwens van

gebruik van maakt. ‘Het doel van de

alles in de deelcontainer. Van kopjes,

deelcontainer is om verspilling tegen te

schoteltjes en boeken tot vazen,

gaan. Iedereen heeft wel spullen die

speelgoed en spelletjes. Prachtig dat

alleen stof staan te verzamelen. In de

spullen zo een tweede leven krijgen!

deelcontainer zet je dingen waar je een

Ook lang houdbare levensmiddelen

ander blij mee maakt en een andere

belanden in de deelcontainer. Wel check

keer haal je er iets uit voor jezelf. Laatst

ik af en toe de houdbaarheidsdatum,

heb ik een dvd uit de deelcontainer

maar zelden is iets echt over de datum.

gepakt. Nadat ik de film had bekeken

Ook komen schoolkinderen snuffelen in

heb ik hem teruggelegd voor een ander.’

de container. Harstikke mooi toch! Het

smeerkaas-, paté- of
koffiemelkkuipjes
DDKnijpflessen van sauzen, zoals

DDConservenblikken

Albert Visscher (62) woont samen met zijn vrouw en dochter (21) aan de

waarom zou je een nieuwe fiets kopen

DDBoterkuipjes, sausbakjes,

Blik

Op zaterdag 21 maart is de 18e
editie van de Landelijke
Opschoondag, dan steken
tienduizenden Nederlanders
de handen uit de mouwen
voor een schone buurt.
Meedoen? Aanmelden kan via

aangemeld voor het project ‘Volle Bak

DDPlastic tassen

DDWijnpakken

DDBlikjes van frisdranken en bier
DDSoep-, vlees- en groenteblikken

verschillende plekken waar vaak afvaldump voorkomt.

Een jaar geleden heeft Albert zich

DDFrisdrankpakken

voor melk, yoghurt en vla

een periode van twee jaar ingezet. Deze camera’s kunnen rouleren op

Ik en mijn container

Plastic verpakkingsmateriaal

DDZuivelverpakkingen, zoals pakken

Maart

16 t/m 27

Drankenkartons

DDLimonadesiroopblikken en
-flessen
DDWaxinelichtcupjes

ketchup en mayonaise
DDFlacons van was- en
schoonmaakmiddelen
DDTubes van
verzorgingsproducten
DDFlesjes van braadolie,
keukenazijn, frisdrank, water
en zuivel

En dit hoort niet bij verpakkingen:
³³ Verpakkingen met inhoud
³³ Verpakkingen van chemisch afval - bijvoorbeeld
make-upverpakkingen, terpentineflessen, kitkokers en
gevulde verfblikken
³³ Piepschuim - bijvoorbeeld fastfoodverpakkingen,
vleesschaaltjes en verpakkingsvulmateriaal
³³ Resten papier, karton of folie - bijvoorbeeld afdekmaterialen,
chipsverpakkingen en doordrukstrips (pillen of kauwgom)
³³ Andere plastic producten en gebruiksvoorwerpen bijvoorbeeld tuinstoelen, videobanden, tandenborstels,
speelgoed en landbouwplastic

Twijfelt u weleens of iets bij de verpakkingen mag?
Volg dan het stappenplan:

komt voor dat een voorbijganger op

Tips van Albert:

‘Mijn broer is milieuambtenaar en zo is

mijn raam klopt. Dan vraagt diegene of

Gebruik de papieren zakken die sommige

mijn interesse voor het thema afval en

hij iets voor de spulletjes moet betalen.

supermarkten tegenwoordig aanbieden.

duurzaamheid ontstaan. Ook knapt

Dan leg ik graag uit wat het idee achter

Veel beter dan al dat plastic.

mijn schoonvader oude fietsen op en

de deelcontainer is. Wel geef ik aan dat

vroeger haalde hij bij het Milieupark

het niet de bedoeling is je hele fietstas

Groenten als komkommers zitten soms in

onderdelen voor zijn tweewielers. Dat

vol te stouwen. Het draait om geven en

plastic verpakt. Gewoon laten liggen. Ga

laatste is nu niet meer mogelijk, maar

nemen én om hergebruiken!’

voor losse, niet verpakte groenten!

