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Sprekend nieuws over afvalAfval

Meer informatie:

Op www.diftarhengelo.nl vindt u een overzicht 
van de meestgestelde vragen over Diftar.

Twente Milieu 0900 - 8520111 (5 cent per minuut)

Ondergrondse 
container
Zo min mogelijk klikken
Maakt u gebruik van een ondergrondse container? 

Dan gaat u vanaf 1 januari 2012 betalen voor elke 

keer dat u afval in de ondergrondse container gooit. 

We noemen dit ook wel per ‘klik’. De kosten per ‘klik’ 

zijn circa € 1,25. In november stelt de gemeenteraad 

het defi nitieve tarief vast.

U hebt vanaf 2012 dus zelf invloed op het bedrag dat u betaalt voor 

uw afval! Als u minder vaak afval in de container gooit, betaalt u uit-

eindelijk minder. De afvalstoffenheffi ng bestaat uit een vast bedrag 

van circa €194,28. De kosten per ‘klik’ komen hierbij op. Dus hoe minder 

vaak u afval weggooit, hoe lager het eindbedrag. Deze bedragen 

moet de gemeenteraad nog goedkeuren.

Tips voor gebruik ondergrondse container:
-  Probeer uw afval zoveel mogelijk te scheiden; bewaar oud 

papier, plastic en glas apart. Hierdoor wordt uw grijze zak 
minder vol en gebruikt u minder vaak de ondergrondse 
container.

-  Maak gebruik van het milieupark aan de Wegtersweg of de 
milieu-eilanden in de stad.

-  U betaalt per ‘klik’. Bied daarom zoveel mogelijk volle 
zakken aan.

Gratis afvalstromen
Gescheiden afval is grondstof voor nieuwe producten. Zo wordt 

er van oud papier en karton, nieuw papier geproduceerd en ge-

bruiken we plastic voor nieuwe verpakkingen of producten. Het 

is dus de moeite waard om uw afval te scheiden. U kunt met uw 

gescheiden afval terecht op het milieupark aan de Wegtersweg 9 

in Hengelo. U kunt hier als particulier gratis terecht met verschil-

lende afvalsoorten: plastic verpakkingsmateriaal, oud papier, grof 

tuinafval en schoon takhout, glas, klein chemisch afval, luiers, 

oud ijzer, oude kleding en natuurlijk wit- en bruingoed. Voor uw 

oud papier, plastic verpakkingsmaterialen en glas kunt u naast 

het milieupark ook terecht bij verschillende gratis te gebruiken 

milieu-eilanden in de gemeente Hengelo.

Voor grof huishoudelijk afval en andere zaken kunt u uiteraard 

ook terecht op het milieupark, alleen hiervoor moet u betalen 

met het volume op uw milieupas. In 2012 is dat verhoogd naar 

250 kg gratis per huishouden. Als u gratis of betaald afval wilt 

storten op het milieupark, hebt u ALTIJD uw milieupas nodig.

Nieuw Milieupark
Op de plek van het huidige Afvalbrengpunt aan de Wegtersweg 

wordt gewerkt aan een nieuw milieupark. Inwoners van Hengelo 

en Borne kunnen daar terecht met hun afval. Het milieupark is 

erop ingericht om afval opnieuw te gebruiken. Afval is immers 

grondstof. Het gloednieuwe milieupark is eind november groten-

deels gereed. Tot die tijd kunt u gewoon terecht op het milieupark, 

alleen moet u rekening houden met werkzaamheden. Vergeet u 

niet uw milieupas mee te nemen! 

Tip! Bij het milieupark kunt u een foldertje krijgen met alle 

zogenoemde afvalstromen en informatie. Hier zit een hoesje bij 

waar u uw milieupas in kunt bewaren!

Nieuw Milieupark

Welkom
op het Milieupark van Twente Milieu in Hengelo! 

Het Milieupark
Het Milieupark is voorzien van nieuwe bebording. 

Via herkenbare symbolen en heldere kleuren ziet 
men in één oogopslag waar welke afvalstromen 

horen. 

Gescheiden afvalGeef afval een nieuwe kans! Gescheiden afval is 
grondstof voor nieuwe producten, dus het is 

belangrijk dat mensen zo veel mogelijk gescheiden 
inleveren. Een groot deel van de afvalstromen kunt 

u gratis kwijt, zoals plastic verpakkingsmaterialen, 
glas, textiel, KCA (klein chemisch afval), snoeihout 

en grof groenafval. 

Twente Milieu
Twente Milieu wil bijdragen aan een schoon, 

gezond en fris Twents milieu. Zij doet dit als totaal-
dienstverlener op het gebied van afvalinzameling 

en het beheer van de openbare ruimte (vegen, 
onkruidbestrijding). Rioleringsbeheer, materieel-

beheer, gladheidbestrijding, plaagdierbestrijding en 
het beheren van het Milieupark behoort eveneens 

tot het dienstenpakket van Twente Milieu.

Kleurig scheiden
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Grof vuil inzameling
Met de invoering van Diftar krijgt u 
jaarlijks een tegoed van 250 kg op 
uw milieupas. Dat was 150 kg in 2011. 
Hiermee kunt u afval gratis brengen bij 
het milieupark aan de Wegtersweg in 
Hengelo. Ook is het mogelijk uw grof 
vuil gratis te laten ophalen bij u thuis. 
Voorwaarde is dat er nog niks van uw 
passaldo is afgeschreven. De kosten 
zijn 250 kg en worden van uw milieu-
pas afgeschreven. U kunt maximaal 1 
kuub laten ophalen. Zit uw hoeveelheid 
afval hier boven, dan wordt het bedrag 
doorberekend en blijft uw 250 kg. op 
uw milieupas staan.

Grof vuil inzameling

Waarom 
Diftar?
In 2012 voert de gemeente Hengelo 
Diftar in. Dat staat voor gedifferen-
tieerd afvaltarief. Hoeveel u in het 
nieuwe jaar betaalt, hebt u groten-
deels zelf in de hand. U betaalt in 
2012 een vast tarief en een variabel 
tarief voor het aantal keren dat u de
     grijze en groene container aan
      straat zet of afval in de onder-
          grondse container gooit. Diftar
           moet leiden tot meer scheiden. 
                  In deze Afvalklepper leest u 
                          daar meer over.

Hoe gaat Sanne om met afval? 
Zie pagina 2

www.diftarhengelo.nl

Voorwoord
De gemeente Hengelo is klaar voor de 
invoering van Diftar. Niet alleen door de 
containers te voorzien van chips en het 
plaatsen van de ondergrondse containers en 
milieu-eilanden. Maar ook met het gloed-
nieuwe milieupark, waarvan eind november 
het grootste deel gereed is

De verantwoordelijkheid voor het inzamelen 
en verwerken van afval op een nette en 
duurzame manier is iets van ons samen. 
Als gemeente zorgen wij voor goede voor-
zieningen, maar het vraagt ook iets van onze 
inwoners. Namelijk inzet tonen en bereid zijn 
om afval te scheiden en weg te brengen. 
Alleen op die manier kunnen we samen 
zorgen voor een beter milieu! 

Wethouder Janneke Oude Alink



   

Ik en mijn container
Hengeloërs en hun afval, deel 2 

Goed voorbeeld doet
goed volgen
‘Het is een kleine moeite om even 
langs een milieu-eiland te fi etsen’
‘Ik woon op een fl atje en dan is het best lastig om mijn afval goed te scheiden. 
Ik heb maar beperkt ruimte. Bovendien woon ik alleen, dus het duurt behoorlijk 
lang voordat ik genoeg afval heb gescheiden om weg te brengen. Mijn glas en 
plastic afval breng ik altijd naar het milieu-eiland in mijn buurt, de lege batterijen 
breng ik naar de supermarkt. Ook het papier zamel ik apart in. Dat is een kleine 
moeite…’ 

Gratis omruilactie

Diftar met de D van Duurzaamheid!

Tips van Sanne: 
     Bewaar je plastic afval op je balkon, zodat het binnen niet in de weg 

staat. Bewaar het in een goede afsluitbare afvalbak. Dan kan er geen 
ongedierte bijkomen.

     Als je boodschappen doet, is het een kleine moeite om even langs een 
milieu-eiland in de stad te fi etsen met afval dat je kunt scheiden.

     Glas is grondstof; het is echt zonde om dat bij de rest van je afval te 
gooien en je kunt het overal kwijt.

Sanne IJspeerd uit Hengelo, 
studente Hogeschool Windesheim Zwolle 

Rekenvoorbeelden

Dit gezin zou volgens het Diftar principe betalen:

Vast recht  €  194,28

Grijze container (13 x € 5,05)  €  65,65

Groene container (9 x € 1,85)  €  16,65

Totaal  €   276,58

Stel, de familie Krabbe zet de containers nog net zo vaak aan de 

weg als zij deden voordat Diftar werd ingevoerd; dus elke 2 weken. 

Dan zou de familie in 2012, volgens het Diftar-principe, betalen:

Vast recht  €  194,28

Grijze container (26 x € 5,05)   €  131,30

Groene container (26 x € 1,85)  €  48,10

Totaal  €  373,68

Zij zou volgens het Diftar principe betalen

Vast recht  € 194,28

156 x € 1,25  € 195,00

Totaal  € 389,28

Als mevrouw Torenstra haar afvalzak alleen vol aanbiedt en 1 x 

per week aanbiedt in plaats van 3 x per week zou zij het volgende 

betalen

Vast recht  € 194,28

52 x € 1,25  € 65,00

Totaal  € 259,28

Familie Krabbe is een gezin met vader, moeder en twee kinderen. Zij wonen in een 
huis met een kleine tuin. Bij huis staan een grote grijze container van 240 liter en 
een groene container van 140 liter. Het gezin zet na de invoering van Diftar de 
grijze container elke 4 weken aan de weg en de groene 9 keer per jaar.

Mevrouw Torenstra woont in een fl at. Zij maakt gebruik van een ondergrondse 
container. Zij brengt om de dag een zakje afval naar de container. Ongeacht of 
haar vuilniszak vol is of niet.

Tarieven

Diftar gaat om meer dan alleen de afvaltarieven. Het gaat vooral om 

afval scheiden. Daarom hebben we een aantal zaken aangepast, zo-

dat u door het scheiden van uw afval, uw kosten zo laag mogelijk 

kunt houden. Er zijn bijvoorbeeld de afgelopen tijd milieu-eilanden 

geplaatst in Hengelo. U mag in 2012 250 kg grof huishoudelijk afval 

gratis storten op het milieupark in plaats van 150 kg. Er komt in 

maart een gratis takkenronde. Bovendien kunt u dit najaar gratis uw 

container omwisselen voor een kleine of grote container.

Mogelijkheid om uw container te ruilen
Om het afvalscheiden te bevorderen en uw kosten laag te houden, 

kunt u dit najaar uw grijze en/of groene container omruilen. 

Misschien is het voor u handiger om een grotere groene container 

voor uw GFT-afval te hebben. Of is het bijvoorbeeld een idee om uw 

grote 240 liter grijze container te ruilen voor een kleine 140 liter, omdat 

u uw grote container nu nooit vol heeft als u hem aanbiedt.

Gratis ruilen is alleen mogelijk wanneer:
-  U de grijze 240 liter container ruilt tegen een 

140 liter grijze container

-  U de groene 140 liter container ruilt tegen een 

240 liter groene container

-  U dit aangeeft tussen 7 november 2011 en 

vrijdag 25 november 2011

Wilt u een container ruilen tegen een container met een ander 

volume of wilt u buiten de genoemde periode ruilen, dan betaalt u 

hiervoor een bedrag van € 28,50.

Hoe moet u dit doen?
Wanneer u uw container wilt omruilen kunt u dit in de aangegeven 

periode melden via het gratis telefoonnummer: 0800-333 66 99 of via 

de website www.diftarhengelo.nl 

Houd bij het melden van een omruiling uw postcode en huisnummer 

en het nummer van de milieupas bij de hand.

Als u dit doorgeeft in de periode van maandag 7 november tot en 

met vrijdag 25 november wordt er vervolgens per brief een omruil-

datum doorgegeven in de periode van maandag 28 november tot en 

met vrijdag 23 december. Het is belangrijk dat u de container op de 

afgesproken dag leeg aan straat zet. 

De omruiling vindt daarom 

altijd plaats vlak na een 

containerlediging.

 aan straat zet.  aan straat zet.  aan straat zet. 
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De gemeenteraad van Hengelo stelt de tarieven in november defi nitief vast. Huishoudens die op dit moment in het bezit zijn van een tweede 

container van één afvalsoort betalen vanaf 2012 een extra vast tarief voor deze container. In november krijgen deze huishoudens een brief. Voor 

huishoudens die als gevolg van een medische situatie veel afval hebben, wordt een regeling getroffen, waarbij onder bepaalde voorwaarden een 

tegemoetkoming in de kosten kan worden aangevraagd. U wordt hierover later geïnformeerd.

‘Het was even wennen om elke keer mijn milieupas mee te nemen als ik afval 
had voor onze ondergrondse container. Nu ben ik eraan gewend. De nieuwe 
ondergrondse containers vind ik een grote verbetering. Ze zijn niet zo groot en 
het staat netter. Ik vind het erg jammer dat mensen hun afval naast de container 
plaatsen. Als het aan mij ligt, let de gemeente daar goed op.’

Vast deel 
Belasting afvalstoffenheffi ng € 194,28
Tweede container extra € 30,00

Variabel deel
Grijze minicontainer 240 liter 
(huishoudelijk restafval) € 5,05 per aanbieding
Grijze minicontainer 140 liter 
(huishoudelijk restafval) € 2,95 per aanbieding

Groene minicontainer 240 liter 
(GFT afval) € 3,20 per aanbieding
Groene minicontainer 140 liter 
(GFT afval) € 1,85 per aanbieding 
Ondergrondse container
€ 1,25 per aanbieding


