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Sprekend nieuws over afvalAfval

www.diftarhengelo.nl

Wat kost afval 
in 2013?

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)

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

De inwoners van Hengelo hebben dit jaar hun afval beter gescheiden 
dan vorig jaar. De gemeente bespaart daarom op verwerkings- en 
transportkosten van afval. De vaste kosten voor afval per huishouden 
kunnen dus omlaag. Het tarief voor de grijze container gaat wel 
omhoog. Dat heeft de gemeenteraad in november bepaald. 
Grondstoffen zijn namelijk geld waard, restafval kost geld. 
De gemeente hoopt daarom dat u nog minder restafval weggooit. 

De tarieven voor de groene container worden wél 
verlaagd. Verder gaan bewoners van 

hoogbouw er fi nancieel op vooruit. Het 
tarief voor de ondergrondse container en 
de vaste tarieven worden zo aangepast 

dat de gebruikers in 2013 minder betalen 
vergeleken met dit jaar, ook al gooien ze net 
zoveel restafval weg. 

In 2013 gaan de vaste kosten voor afval per 
huishouden van € 194,28 naar € 158,04 

Minicontainers:
• 240 liter grijs:  € 7,50   (nu € 5,05)
• 140 liter grijs: € 4,40  (nu € 2,95)

• 240 liter gft:  € 2,50  (nu € 3,20)
•   140 liter gft:  € 1,45  (nu € 1,85)

Ondergrondse container: € 1,50 (nu € 1,25)

De tarieven voor de groene container worden wél 
verlaagd. Verder gaan bewoners van 

dat de gebruikers in 2013 minder betalen 
vergeleken met dit jaar, ook al gooien ze net 
zoveel restafval weg. 

In 2013 gaan de vaste kosten voor afval per 
huishouden van € 194,28 naar € 158,04 

Minicontainers:
• 240 liter grijs:  € 7,50   (nu € 5,05)
• 140 liter grijs: € 4,40  (nu € 2,95)

• 240 liter gft:  € 2,50  (nu € 3,20)
•   140 liter gft:  € 1,45  (nu € 1,85)

Ondergrondse container:

Het is bijna een jaar geleden dat de 

gemeente Diftar invoerde. Wat is er 

allemaal in die tijd gebeurd:

Terugblik Diftar in 2012
brief tegen restafval
Huishoudens die meer restafval dan ge-
middeld weggooiden, kregen in juni een 
brief. Doel: het restafval verminderen.

Juni

‘massaal scheiden’
Hengelo startte 2012 met groene voor-
nemens. Door middel van een opvallende 
reclamecampagne langs de weg liet 
Hengelo het volgende weten: 
‘In 2012 gaan we massaal scheiden’. 

Januari

opening Milieupark
De offi ciële opening van het Milieupark 
aan de Wegtersweg vond plaats. Open van 
maandag tot en met zaterdag, van 9.30 uur 
tot 16.00 uur. Vergeet de milieupas niet

Juli

steeds meer milieu-eilandjes
Hengelo krijgt steeds meer locaties waar 
mensen hun afval kunnen scheiden. 
Veel mensen maken daar gebruik van. 
Voor locaties: www.diftarhengelo.nl 

Augustus

nieuwe omruilactie containers
Hengeloërs konden opnieuw aangeven of 
ze gratis hun container wilden omruilen. 
Zo krijgt iedereen een container op maat. 
Ruim 10 procent van de huishoudens wilde 
een andere container.

September

bladactie van start
Bewoners mogen het bladafval van de 
bomen die van de gemeente zijn, 
aanbieden in de openbare ruimte.

Oktober

nieuwe afvaltarieven
Het goed scheiden van afval loont. De ge-
meenteraad verlaagde de afvaltarieven. Af-
val kost de Hengeloër steeds minder geld. 

November

Afvalklepper
De vijfde Afvalklepper komt uit met 
informatie over Diftar en tips en wetens-
waardigheden over afval en hergebruik. 

December

brief veelklikkers
Inwoners die vaker dan tien hebben ‘ge-
klikt’, ontvingen een brief. In deze brief 
stond vooral de tip om niet vaker dan één 
keer per week het afval in de ondergrondse 
container te gooien. 

Februari

proef luiercontainer
Als proef werd een makkelijk toegankelijke 
luiercontainer geplaatst in de Hasseler Es. 
Dit op verzoek van de bewoners. Hij staat 
tussen het Kulturhus en het winkelcen-
trum. Deze containers zijn alleen bedoeld 
voor incontinentiemateriaal en luiers van 
bewoners uit Hengelo.  Er staan ook con-
tainers bij enkele seniorencomplexen en bij 
enkele kinderdagverblijven. 

Maart

takkenronde
Hengeloërs konden hun snoeiafval gratis 
laten ophalen door Twente Milieu. Dat 
scheelde weer ruimte in de groene container.

April

eerste kwartaal positief
De resultaten van het eerste kwartaal 
Diftar waren positief. De hoeveelheid rest-
afval daalde en er werd meer gescheiden 
ingezameld. 

Mei

Kerstbomen
In de week van 7 t/m 11 januari (week 2) 
kunnen mensen hun kerstboom aan 
straat zetten, om op te laten halen. 
De kerstbomen worden gelijk met de 
grijze of groene container opgehaald 
(met een aparte wagen van 
Twente Milieu).



Ik en mijn container
Hengeloërs en hun afval, deel 5 

Als je bij Wolfs binnen-
komt zie je overal plastic. 
Wolfs is een woonwinkel die voor sfeer in je huis zorgt. Als je bij Wolfs binnenkomt 
zie je overal plastic. Niet alleen staat de etalage deze maand vol met kunststof 
tuinstoelen (een nagemaakte stoel van Charles Aenes; in het ‘echt’ is deze stoel van 
hout en leer gemaakt), maar ook de plastic kunststof zakken pimpen de etalage. 
‘De kleuren van de zakken komen overeen met de gekleurde kunststof meubels die 
ik op dit moment in de etalage heb, een knipoog naar Diftar en een knipoog naar het 
feit dat deze meubels zijn gemaakt van gereycled materiaal’, aldus een enthousiaste 
Lotty Wolfs.

Diftar met de D van Duurzaamheid!

Tips van Lotty: 
     Maak van afval scheiden een sport

    Het is gewoon stom als je het niet doet, je kunt er niet meer omheen

    Laat je luiheid niet bepalen, maar denk aan de toekomst van je kinderen  
 en kleinkinderen

Lotty Wolfs, 
Wolfs woontextiel

Eigenaresse Lotty Wolfs is niet alleen enthousiast over haar winkel, maar ook 
het afval scheiden is een sport voor haar. ‘Zelfs mijn bus laad ik anders in, ik 
scheid namelijk al ons afval en rijd eerst langs de gratis stromen op het nieuwe 
Milieupark en dan langs de betaalde stromen. Liefde voor interieur en milieu 
maakt dat ik graag iets meer moeite doe om ook 
op gebied van afval duurzaam bezig te zijn.’

Ka
st

N

O Z

W

ingang

poort

poort

Autobanden 
met velg 

Overige banden en 
rubbertegels

Puin

Gasbeton

Gips

Dakleer

Grind

Tapijt &

M
atrassenH

ard plasticG
rofvuil

Restafval

H
out

H
out

Ta
pi

jt 
&

M
at

ra
ss

en

H
ar

d 
pl

as
tic

G
ro

fv
ui

l

Re
st

af
va

l
H

ou
t

H
ou

t

G
rof tuinafval

Schoon takhout

weegbrug

Textiel

Papier

IJzer

Wit- &
 Bruingoed

Electrisch afval

Luiers

Plastic verp. 

materiaal

Vlakglas

Flessen glas

W
eg

te
rs

w
eg

Toegang met 
milieupas

Milieupark Hengelo
Wegtersweg 9, Hengelo

Autobanden 
zonder velg

Betaald Gratis

KCA depot

Hoogbouw? 
Etensresten in het riool?
Hengeloërs die in hoogbouw wonen, 
hebben meestal geen groene container. 
De etensresten en tuinafval moeten 
dus in de ondergrondse container. 
Daardoor nemen de kosten voor het 
afval toe. Het gaat om circa 10.000 
huishoudens. Een gootsteenvermaler is 
mogelijk een oplossing voor de etens-
resten. Daarom wil de gemeente in 
2013 starten met een experiment in de 
Kasbah en appartementencomplex De 
Klokstee. Etensresten hoeven dan niet 
meer in de ondergrondse afvalcon-
tainers, maar worden in de gootsteen 
vermalen en afgevoerd via de riolering. 
Dat is goedkoper voor de gebruikers 
en gemeente en levert ook nog eens 
energie op. Het afval wordt namelijk 
bij de waterzuivering vergist. Er komt 
een biogas vrij, dus energie. Het gaat 
om een experiment van minimaal een 
jaar. Het waterschap Regge en Dinkel 
en Welbions zijn hierbij betrokken. In 
2013 volgt meer informatie. 

Handige afvalkalender
Via Twente Milieu kunt u uw persoon-
lijke digitale afvalkalender opvragen. 
Als u uw postcode invult, ziet u de data 
waarop uw afval wordt opgehaald. 

Moet u de grijze of groene container 
aan straat zetten? En wanneer wordt 
het oud papier of plastic verpakkings-
materiaal opgehaald?

U kunt in de kalender vooruit kijken 
voor het hele jaar. Daarnaast kunt u 
het inzamelschema voor het lopende 
jaar downloaden en uitprinten of op-
slaan op uw eigen computer.

Hebt u geen internet en wilt u toch 
graag een afvalkalender, dan kunt u er 
één aanvragen bij Twente Milieu via 
telefoon 0900 - 8520 111

Tip: u kunt de afvalkalender ook 
downloaden als (gratis) App op uw 
smartphone! Via de appstore zoeken 
op ‘Twente Milieu App’ of via 
www.twentemilieu.nl

Plastic afval scheiden en 
hoogbouw
Bewoners van hoogbouw hebben vaak 
weinig ruimte om hun afval te scheiden. 
Dat wordt door veel bewoners als een 
probleem ervaren, ook al kunnen zij 
het meenemen naar de milieueilandjes 
bij de meeste supermarkten. 
Om het hoogbouwbewoners makke-
lijker te maken, bekijkt de gemeente 

of het mogelijk is om containers voor 
plastic verpakkingsmateriaal te plaat-
sen bij meerdere grote appartemen-
tencomplexen in Hengelo. Bij één ap-
partementencomplex staan sinds kort 
al twee containers. Voor die bewoners 
is het eenvoudiger geworden om hun 
afval te scheiden. 

Milieu-eilandje in Beckum
Ook in Beckum komt een milieueiland.
De dorpsraad en de gemeente bespreken 
hoe de afvalscheiding en de -inzameling 
georganiseerd kan worden.
Vervolgens wordt samen besproken 
hoe het milieueiland er uit gaat zien.  

Een blik op blik
Blik gaat in Hengelo nog meestal de 
afvalbak in. Maar vanaf volgend voor-
jaar hoeft dat niet meer. Dan plaatst 
Twente Milieu op een aantal locaties 
blikcontainers. Blik is een kostbare 
grondstof en het is jammer dat die 
grondstof in de verbrandingsovens 
verdwijnt. Door het apart in te zamelen, 
komt er ook weer minder restafval in 
de grijze bak. Het is nog niet bekend 
waar de eerste blikcontainers komen 
te staan. Het gaat om een proef. In 
2013 volgt meer informatie. 
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