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Eerste kwartaal 
Diftar succesvol!

De afvalkalender: 
Blij dat ik ‘m heb. 
De Twente Milieu App.
Weten wanneer u de grijze of groene bak aan straat moet zetten? 

Of zwerfafval melden? Het kan allemaal met de (gratis) App van 

Twente Milieu. Deze is (gratis) te downloaden via www.twentemilieu.nl 

voor uw smartphone.

Daarnaast kunt u de afvalkalender vinden op www.twentemilieu.nl .

Of bel  0900 8520 111 (Twente Milieu), 5 cent per min.

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)

In de zomermaanden kan gft-afval in de groene container 
voor stankoverlast zorgen. Met de volgende tips kunt u de 
kans op stankoverlast verkleinen.

•  Stank kan worden voorkomen door de deksel van de 
container op een kier te laten staan door er een blokje hout 
onder te leggen. Hierdoor wordt de inhoud van de bak 
droger, waardoor er minder kans is op schimmelvorming. 

•  Vooral vlees- en visresten kunnen in de warme perioden 
stankoverlast en maden tot gevolg hebben. Gooi dit afval in 
die perioden verpakt in krantenpapier in de groene container 
of doe het in de container die het eerst wordt geledigd. 

• Zorg ervoor dat de inhoud niet te nat is. 

• Maak de container regelmatig schoon met water en zeep. 

•  Leg onder in de groene container een oude krant of lege 
eierdoos, zodat het afval niet op de bodem blijft plakken. 

• Zet de groene container nooit in de volle zon. 

•  Als u een geschikte plek hebt in uw tuin, kunt u zelf 
uw GFT afval composteren 

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

Eerste kwartaal 
Diftar succesvol!
De eerste resultaten van het ingevoerde Diftar systeem zijn 
positief. De hoeveelheid restafval (afval in de grijze bak of 
ondergrondse container) is fors gedaald. En de gescheiden 
inzameling van plastic verpakkingsmateriaal is met 25% gestegen. 
Van zowel glas als oud papier is 10% meer gescheiden ingezameld. 
De milieu-eilandjes, die verspreid door Hengelo staan, zijn zeer 
succesvol. Het aantal locaties met milieu-eilandjes is daarom 
uitgebreid. Deze locaties vindt u ook in de afvalklepper.

Daling in aanbiedingen
De grijze bak wordt minder vaak 
aan straat gezet en ook wordt 
er minder ‘geklikt’ op de onder-
grondse container. De grijze bak 
zit wel voller en is zwaarder. 

Afvaldump binnen 
verwachte patroon
In januari was er relatief meer 
afvaldump dan ‘normaal’ . Door 

goede handhaving zijn 
de hoeveelheden 
binnen het ver-
wachtte patroon, 
bij invoering van 
Diftar, gebleven. In 
februari en maart 
zijn deze hoe-
veelheden alweer 
gedaald.

Nog geen conclusies 
over kosten
Omdat het eerste kwartaal drie 
echte wintermaanden betreft, is 
het nog te vroeg om verregaande 
conclusies te trekken over 
kosten. Hiervoor zijn echt meer 
ervaringscijfers nodig, met name 
voor GFT- en restafval. De 
resultaten worden door Twente 
Milieu en de Gemeente Hengelo 
nauwlettend in de gaten gehou-
den. In de halfjaar rapportage zal 
verder worden ingegaan op de 
fi nanciële gevolgen van diftar. In 
november worden de tarieven 
voor 2013 ter vaststelling aan de 
gemeenteraad voorgelegd!

De gratis container omruilactie van 

afgelopen jaar was zeer succesvol. 

Bewoners konden gratis hun kleine 

groene container ruilen voor een grote 

240 liter groenbak. 

En de grote 240 liter grijze bak kon 

gratis omgeruild worden tegen een 

kleine 140 liter grijze bak.  Dit najaar 

wordt u ook in de gelegenheid gesteld 

uw container om te wisselen. 

Over het tijdstip en de voorwaarden 

van deze omruilactie wordt u tijdig 

geïnformeerd via diftarhengelo.nl en 

het gemeentenieuws.
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Ik en mijn container
Hengeloërs en hun afval, deel 4 

Zorg voor vaste 
plekken voor je afval
‘Maak een sport van afval scheiden, 
het is makkelijker dan je denkt.’
Sinds de geboorte van ons zoontje Aykan is er veel veranderd. En niet alleen thuis 
met ons gezin, maar ook in ons huishouden. Gooiden we eerst alles in de grijze 
bak, nu ben ik veel bewuster gaan scheiden. Dank aan onze kraamverzorgster die me 
hierop attendeerde, dat onze grijze bak veel te vol zat, met o.a. papier en plastic.

Diftar met de D van Duurzaamheid!

Tips van Seyran: 
     Zorg voor vaste plekken voor je afval, liefst niet in huis 

maar bijvoorbeeld in je tuinhuisje

    Flessen en glas neem ik mee als ik de boodschappen doe

    Luiers van Aykan breng ik naar het kinderdagverblijf

    Maak een sport van afval scheiden, het is makkelijker dan je denkt

Seyran Kaymakci-Bayram, 28 jaar, 
assistent-bedrijfsleider Albert Heijn, 
getrouwd met Gokhan Kaymakci en zoontje Aykan.

Toen ik vorig jaar de eerste Diftar Afvalklepper in de bus kreeg ben ik me er in 
gaan verdiepen en vanaf de invoering van Diftar (1 januari jl.) dacht ik 
‘Dit ga ik eens proberen’. Tot mijn verbazing hoef ik mijn grijze bak nog maar 
1 x in de 6 weken aan straat te zetten.

Uw afval kunt u (gratis) brengen bij één van de milieu-eilandjes in de 

gemeente Hengelo waar u veelal glas, plastic, oud papier en textiel gescheiden 

kunt aanbieden. Houdt u er wel rekening mee dat oud papier één keer per maand 

door verenigingen huis aan huis wordt opgehaald! Dit gebeurt overigens 

niet in het centrum van Hengelo en in het buitengebied. 

Hengeloërs en hun afval, deel 4
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Uitbreiding 
milieu-eilandjes

Milieu-eilandjes in de 
gemeente Hengelo:

    Winkelcentrum Slangenbeek 
    Winkelcentrum Hasselo 
    Winkelcentrum Groot Driene 
       Woolderesweg, bij de supermarkt Markant, 

tegenover de Rabobank 
    Kattenhoek, bij de Telgenfl at 
    Bij parkeergarage Thiemsbrug 
    Bij parkeerterrein De Wetstraat 
    Beckum, bij het Proggiehoes, alleen voor plastic 
    Oele, bij de carpoolstrook, alleen voor plastic 

    Nieuw:   Vuurdoornplein, alleen plastic 
verpakkingsmateriaal 

    Nieuw:  Berfl oplein, uitbreiding plastic en oud papier 
     Nieuw:   Boekeloseweg, bij supermarkten, 

uitbreiding plastic en oud papier 
     Nieuw:   Agathaplein (de Klokstee), 

uitbreiding plastic en oud papier 
    Nieuw:  Bandoengstraat, alleen plastic 
    Nieuw:  Hoek Saturnusstraat / Castorweg, alleen plastic 
    Nieuw:  Mozartlaan, bij supermarkt, uitbreiding plastic 
    Nieuw:  Schubertstraat, naast telefooncel, alleen plastic 
    Nieuw:  Hengelose Es, uitbreiding plastic en oud papier

Kijk voor meer informatie en de overzichtskaart op 
onze website: www.diftarhengelo.nl

Opening Milieupark
De nieuwbouw van het Milieupark is bijna afgerond. Als bezoeker 

kunt u ook zien dat de berg zand aan de voorzijde verdwijnt en de 

toegangsweg en toegangsmuur vorm krijgen. Er wordt al volop 

gebruik gemaakt van het nieuwe Milieupark en de resultaten van 

het gescheiden inleveren van afval zijn erg goed. 

Op 19  juli wordt de bouw offi cieel afgerond met een opening. 

Vanaf vrijdag 20 juli is de bouw dus offi cieel afgerond.  Er zul-

len nog wel wat laatste (kleine) werkzaamheden zijn. Bezoekers 

blijven van maandag tot en met zaterdag tussen 09.30 en 16.00 uur 

gewoon welkom op het Milieupark.


