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Wat is een voorlopige aanslag?
U krijgt begin 2012 van het Gemeentelijk 
Belastingkantoor Twente (GBT) een aan-
slag afvalstoffenheffi ng in de bus. Dat is 
een voorlopige aanslag en dus nog geen 
defi nitieve. De voorlopige aanslag 2012 is 
ongeveer even hoog als de aanslag 2011. 
U kunt op deze aanslag dus nog niet zien 
hoeveel u mogelijk al hebt bespaard. Wilt 
u nagaan wat u mogelijk op uw afvalkosten 
gaat besparen? Bekijk dan de rekenmodule 
op www.diftarhengelo.nl.

Wanneer komt de 
definitieve aanslag?
Aan het begin van 2013 ontvangt u over 
het jaar 2012 een defi nitieve aanslag af-
valstoffenheffi ng. Het GBT baseert deze 
defi nitieve aanslag op het aantal keren 
dat u daadwerkelijk uw container aan straat 
hebt gezet of afval in de ondergrondse 
container hebt gegooid. Als u uw afval 
goed hebt gescheiden, ziet u dat dus op 
deze defi nitieve aanslag terug. Als u in 
2012 de container minder vaak hebt laten 
legen, krijgt u geld terug. Als u in 2012 
echter elke week de container laat legen 
of heel vaak uw ondergrondse container 
gebruikt (u betaalt immers per klik), is uw 
defi nitieve aanslag hoger dan de voorlopige 
aanslag en moet u het verschil bijbetalen. 

Afzonderlijke aanslag en 
verzamelnota:
Voorheen ontving u de aanslag afval-
stoffenheffi ng op één zogenoemd combi-

biljet, samen met de WOZ-beschikking en 
de aanslagen OZB en rioolheffi ng. Met 
ingang van 2012 ontvangt u voor de afval-
stoffenheffi ng een afzonderlijk aanslagbil-
jet, met een combi-biljet en verzamelnota 
waarop beide biljetten worden vermeld. 
Het bedrag op deze verzamelnota moet 
u betalen. Als u in het verleden een au-
tomatische incasso hebt afgegeven of als-
nog op tijd afgeeft , dan wordt het bedrag 
van de verzamelnota in tien maandelijkse 
termijnen automatisch geïncasseerd.

Komt een extra container 
ook op de aanslag?
Als u een extra grijze of groene container 
hebt, brengt het GBT hiervoor ook een 
bedrag in rekening op de aanslag.

Kan ik nog kwijtschelding 
aanvragen?
U kunt nog steeds gewoon kwijtschelding 
aanvragen. Maar de gemeente kan u maxi-
maal € 275,- kwijtschelden.

Hebt u vragen over de 
belastingaanslag? 
Neem dan contact op met 14074.

De aanslag afvalstoffen-
heffing komt eraan
Per 1 januari 2012 betaalt u voor uw afval een vast tarief, maar u betaalt 
ook voor het aantal keren dat u de container aan straat zet of afval in een 
ondergrondse container gooit. Dat noemen we Diftar. In 2011 betaalde 
iedere Hengeloër nog hetzelfde (vaste) tarief. Daarom verandert de 
aanslag afvalstoffenheffi ng dit jaar.

Hebt u 
veel 
medisch 
afval

Huishoudens met veel medisch afval kunnen een tegemoetkoming in de 

kosten aanvragen bij de gemeente Hengelo. Deze huishoudens moeten 

anders door de invoering van Diftar extra afvalstoffenheffi ng betalen. 

Huishoudens met veel medisch afval, bijvoorbeeld stomamateriaal, 

incontinentiemateriaal en dialysemateriaal, kunnen een tegemoetkoming 

aanvragen van 65 euro per jaar. Daarnaast kunnen ze een vergoeding 

krijgen van 30 euro per jaar voor een eventuele tweede grijze container.

Informatiefolder  
De gemeente heeft een speciale informatiefolder over deze regeling 

gemaakt. Deze is onder meer te vinden op www.hengelo.nl en 

www.diftarhengelo.nl. Voor vragen bel naar: 14074 of mail naar 

gemeente@hengelo.nl

Deurhangers
Misschien hebt u al een ‘groene’ kaart ontvangen 

bij uw grijze container? Twente Milieu heeft de 

afgelopen weken tijdens het afvalinzamelen niet 

alleen de containers geleegd, maar ook een deur-

hanger aan uw container gehangen. 

Daarop vragen de gemeente en Twente Milieu aan-

dacht voor de introductie van Diftar en de website 

www.diftarhengelo.nl. Op deze manier kan het 

geen enkele inwoner van Hengelo ontgaan dat 

Hengelo groene voornemens heeft in 2012.

Wanneer wordt welk afval opgehaald?
Op de website www.twentemilieu.nl kunt u de afvalkalender 2012 

vinden. Als u uw postcode en huisnummer intypt, geeft de afval-

kalender precies aan wanneer plastic, papier, gft en restafval op uw 

adres worden opgehaald. In 2012 krijgt u geen papieren versie van 

de afvalkalender meer thuis. Wilt u toch een papieren afvalkalender 

2012 voor uw adres ontvangen? 

Bel dan met Twente Milieu (0900 - 85 20 111)

Misschien hebt u al een ‘groene’ kaart ontvangen 

bij uw grijze container? Twente Milieu heeft de 

afgelopen weken tijdens het afvalinzamelen niet 

alleen de containers geleegd, maar ook een deur-

Volg ons op Twitter 
@Diftarhengelo en 
@gemeentehengelo

Meer informatie:

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

Twente Milieu 0900 - 8520111 (5 cent per minuut)

Van gescheiden afval worden 
nieuwe producten gemaakt. 
Om het afval goed te kunnen 
verwerken, is het belangrijk 
dat het afval niet ‘vervuild’ is. 
Gooi bijvoorbeeld geen 
drukwerk nog in de plastic 
verpakking bij het oud papier. 
Op de website van Twente 
Milieu kunt u terugvinden 
wat wel en niet in de 
oudpapierbak of de zak voor 
plastic afval hoort.

Twente Milieu haalt de container op dezelfde dag op als 
voorgaande jaren. Let wel op: het kan zijn dat uw container 
vorig jaar ’s middags werd geleegd en dit jaar ’s morgens. 
Plaats de container daarom vóór 07.30 uur aan de straat.

Bij het Milieupark kunt u maar met één pas per bezoek afval 
brengen. Het is dus niet mogelijk om uw hoeveelheid afval van 
twee milieupassen af te laten afschrijven! U kunt dan het beste 
de hoeveelheid afval in tweeën delen en twee keer over de 
weegbrug gaan.

In de winter kan uw afval vastvriezen in de container. Tips om 
dit te voorkomen: Plaats de container in een schuur of berging. 
Zet ‘m pas ’s ochtends aan straat. Steek het afval los met een 
spade of schop voordat u hem aan straat zet. Gooi zo min mo-
gelijk ‘vocht’ in de bak om aanvriezen te voorkomen. Een krant 
tussen het deksel en de bak voorkomt vastvriezen. Een eierdoos 
of krant onderin de container voorkomt dat het vast blijft zitten 
in de container.

Als u geen schuur of achterom hebt is het een idee om een slot 
op uw container te zetten. Het is van belang dit slot er tijdig af 
te halen als u hem aan straat zet, aangezien Twente Milieu de 
container anders niet kan legen.

Hebt u een telefoon met internet? Dan zijn er handige Apps te 
downloaden in het kader van Diftar!
     Weggooitest: kijk goed welk voedsel u ongebruikt weggooit. 

Doe de test en bespaar!
     Twente Milieu: een overzichtelijke afval-App waarmee u on-

der meer de ophaaldag van uw container in uw agenda kunt 
plaatsen. 

     Afvalscheidingswijzer: deze App van Milieu-centraal leert u 
welk afval op welke manier gescheiden kan worden. 

 Leerzaam en handig! Voorwoord
“In 2012 voert de gemeente Hengelo 
Diftar in. Dat staat voor gedifferentieerd 
afvaltarief. Hoeveel u betaalt, hebt u 
grotendeels zelf in de hand. U betaalt vanaf 
nu 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. Ik ben al enthousiast 
begonnen. Doet u ook mee?” 

Wethouder Janneke Oude Alink

Openingstijden Milieupark: dagelijks geopend ma t/m za tussen 9.30 - 16.00 uur.



Ik en mijn container
Hengeloërs en hun afval, deel 3 

Goed voorbeeld doet
goed volgen
‘Het is een sport om zo weinig 
mogelijk in de grijze bak te gooien.’
De familie Ten Broeke is bewust bezig met afval scheiden. Sinds december heb-
ben ze hun aanrechtkastje aangepast om hun gescheiden afval kwijt te kunnen. 
Zo houden ze plastic en papier makkelijker apart. ‘Ik wil m’n afval graag scheiden, 
maar het irriteert me als het aanrecht zo vol is. En ik wil niet de hele tijd naar de 
garage hoeven lopen’, zegt Bonnie Wolters. Haar partner Coen ten Broeke vult

Diftar met de D van Duurzaamheid!

Tips van Bonnie: 

    Richt je aanrechtkastje zodanig in dat je het gescheiden
  afval eenvoudig kwijt kunt.

    Lever gebruikte luiers in bij een kinderdagverblijf.

    Breng gescheiden afval meteen weg.

Bonnie Wolters inwoonster 
van de gemeente Hengelo

aan: ‘Sinds januari zetten we onze grijze container nog maar eens in de 6 weken 
aan straat. Het is voor mij een soort sport geworden om zo weinig mogelijk afval 
in de container te gooien. We hebben twee kinderen in de luiers en brengen de 
gebruikte luiers twee keer per week naar het kinderdagverblijf. Verder scheiden 
we natuurlijk plastic, papier, glas, GFT, en chemisch afval. We brengen geschei-
den afval meteen weg. Dat is de truc. En ons nieuwe systeem van prullenbakken 
van IKEA helpt ook zeker om beter afval te scheiden’, aldus Coen ten Broeke.   

Het is verboden om vuilniszakken of ander afval naast een onder-

grondse container te plaatsen of op andere plaatsen te dumpen. De 

gemeente Hengelo heeft handhavers in dienst om dit te controleren. 

Gedumpt afval leidt tot een aanzienlijk probleem. Van katten- en 

ongedierteoverlast tot stankoverlast. Bovendien ziet het er niet uit. 

De handhavers controleren en bekeuren dagelijks afvaldumpingen in 

de gemeente: ‘Wij krijgen bijvoorbeeld te horen dat de container niet 

werkt of dat deze vol zat. Mensen zeggen daarom dat ze hun afval 

ernaast hebben gezet. Wij geven altijd aan dat mensen dit meteen 

moeten melden bij Twente Milieu en dat ze de ‘reservecontainer’ 

moeten gebruiken waar hun milieupas ook op werkt. Als deze ook 

niet werkt, moeten ze hun afval meenemen naar huis. De komende 

tijd krijgt elke ondergrondse container een sticker met informatie 

over wat de gebruikers moeten doen als de container niet werkt. Zo 

weet iedereen waar ie aan toe is.’

Ziet u iemand afval dumpen? Meld het ons!
Als u zelf ziet dat iemand afval dumpt, meld dit dan bij de gemeente. 

Dat kan via: 
    de Meldingenlijn van de gemeente Hengelo: (074)  245 9459 of 
    de website van de gemeente: www.hengelo.nl of
    de BuitenBeter App (te downloaden via www.BuitenBeter.nl)

Gemeente Hengelo treedt hard op 
tegen afvaldump

Hoe weet de 
gemeente wanneer 
ik afval weggooi?

Ziet u iemand afval dumpen? Meld het ons!

Gemeente Hengelo treedt hard op 

www.diftarhengelo.nl

Download nu de Twente Milieu app

VERBODEN 
AFVAL BIJ DE 

CONTAINER TE 
PLAATSEN

De gemeente treedt hier 
tegen op

   Werkt deze container niet? 
Neem dan uw afval mee naar de 
andere container waarvoor u 
geautoriseerd bent.

   Werkt deze ‘reserve’ container ook 
niet? Neem dan uw afval mee terug 
naar huis en gooi het op een later 
tijdstip weg.

  Maak een melding van de defecte 
container bij Twente Milieu via 
www.twentemilieu.nl, (0900) 85 20 111 
of via de Twente Milieu App 
(gratis te downloaden via 
www.twentemilieu.nl)

  Grof vuil: brengt u naar het Milieu-
park aan de Wegtersweg of u maakt 
een afspraak met Twente Milieu. 

Broodje 
aap

Met Diftar dumpt de buurman 
natuurlijk afval in mijn container…
De gedachte achter Diftar is dat u uw container pas aan straat zet, als 

deze vol is. Als uw container aan straat staat en iemand anders gooit er 

afval in, hoeft u dus niet extra te betalen. Twente Milieu weegt het afval 

immers niet. Wel is het belangrijk dat u de container meteen ophaalt 

als hij leeg is. Gooit iemand, nadat de container is geleegd, toch afval in 

de container omdat deze nog aan straat staat? Maak dan een melding 

via de Meldingenlijn van de gemeente Hengelo, (074) 245 9459. Melden 

kan ook via de website www.hengelo.nl > Meldingen openbare ruimte.

Afval scheiden is nutteloos. 
Het komt toch op één afvalberg… 
Gemiddeld gooit een inwoner van Hengelo 247 kilo afval in de grijze 

container. 184 kilo afval hoort daar niet in thuis. Dit afval kunt u 

scheiden. Gescheiden afval kan dienen als grondstof voor nieuwe 

producten. Twente Milieu voert het gescheiden afval van de Hengeloërs 

ook gescheiden af. Het wordt ook gescheiden verwerkt! Zo wordt van 

oud glas nieuw glas gemaakt en wordt van oud papier en karton nieuw 

papier en karton gemaakt. Van plastic verpakkingsmateriaal worden 

verschillende nieuwe producten gemaakt, zoals tennisballen, fl eece-

truien en bumpers van auto’s. Afval scheiden is dus absoluut niet 

nutteloos, maar goed voor het milieu en de portemonnee!

Minicontainers hebben een zogenoemde chip. Gebruikers van onder-

grondse containers hebben een milieupas. De containerchips en de 

milieupas zijn gekoppeld aan een woning. Elke keer als u de container 

aan straat zet of afval in een ondergrondse container gooit, wordt dat 

elektronisch geregistreerd. Zo kan de gemeente berekenen hoe vaak u 

afval weggooit.

Milieupas verloren of een container gestolen? Geef het door aan Twente 

Milieu en uw container of milieupas wordt meteen geblokkeerd. De 

containerchips of milieupas worden op een zwarte lijst gezet, zodat ze 

niet meer gebruikt kunnen worden. Na melding van verlies of diefstal 

krijgt u een nieuwe container of milieupas. 

Luierafval
In Hengelo worden luiers en incontinentie-

materiaal apart ingezameld. Luiers en in-

continentiemateriaal kunt u gratis naar 

het Milieupark brengen. Daarnaast kunt u 

dit afval naar bepaalde kinderdagver-

blijven of voorzieningen in de wijk brengen. 

Op www.twentemilieu.nl en www.hengelo.nl kunt u vinden waar u luiers 

en incontinentiemateriaal kunt weggooien. 

Milieupas hoort 
bij het huis
Veel Hengeloërs zien hun milieupas 
als persoonlijk eigendom. Als ze ver-
huizen nemen ze de milieupas mee. 
Dat is NIET de bedoeling. Deze pas is in 2010 eenmalig 
verstrekt en hoort bij het huis, net zoals de rode chemobox en de 
groene en grijze container. Hebt u deze pas niet? Vraag er dan 
één aan bij Twente Milieu, telefoonnummer (0900)  8520 111
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