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www.diftarhengelo.nl

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.

Binnenkort valt’ ie bij u op de mat: de 
brief van het Gemeentelijk Belasting 
Kantoor (GBT) met de eerste aanslag 
van uw afvalstoffenheffi ng sinds de 
invoering van Diftar. Hierop kunt u 
zien of u hebt bespaard op uw afval. 
Ieder huishouden ontvangt in elk 
geval € 19,80 korting op de vaste 
afvalstoffenheffi ng. Dit is de korting 
die u krijgt, omdat de gemeente 
Hengelo vorig jaar minder kosten heeft 
gemaakt om afval te verwerken. Het 
bedrag dat Hengelo heeft bespaard, 
wordt op deze manier in 2013 over de 
inwoners verdeeld. 

We verruimen 
onze blik

Vanaf 9 maart kunt u blik apart inzamelen
In de aanslag voor uw 
afvalstoffenheffi ng

Ieder huishouden in Nederland betaalt afvalstoffenheffi ng. 
Dit is in Hengelo niet anders. Jaarlijks valt de aanslag van 
deze gemeentelijke belasting samen met de aanslagen van de 
andere gemeentelijke belastingen op de deurmat. We weten 
allemaal dat de afvalcontainers van dit geld worden geleegd. 
Maar de pot met geld is veel groter. De gemeente ontvangt 
in totaal bijna 10 miljoen aan de afvalstoffenheffi ng en de 
opbrengst van sommige van afvalstromen. Waar gaat het 
andere geld allemaal naartoe en hoe komt het binnen?

Vast tarief

Variabel tarief

Opbrengst grondstoffen

Opbrengst Milieupark

Reserve

Ontvangsten afvalstoffenheffing

3%3%

8%

30%
56%

Inzamelen

Verwerken

Milieupark

Reiniging en handhaving

Beleid en communicatie

Kwijtschelding

Belasting en administratie

Investeringen en afschrijving

 

Uitgaven afvalstoffenheffing

4%

7%

10%

11%

10%
24%

9%

26%

Hoe is de 
afvalstoffenheffi ng 
opgebouwd?

Binnenkort valt’ ie bij u op de mat: de 
brief van het Gemeentelijk Belasting 
Kantoor (GBT) met de eerste aanslag 
van uw afvalstoffenheffi ng sinds de 
invoering van Diftar. Hierop kunt u 
zien of u hebt bespaard op uw afval. 
Ieder huishouden ontvangt in elk 
geval € 19,80 korting op de vaste 
afvalstoffenheffi ng. Dit is de korting 
die u krijgt, omdat de gemeente 
Hengelo vorig jaar minder kosten heeft 
gemaakt om afval te verwerken. Het 
bedrag dat Hengelo heeft bespaard, 
wordt op deze manier in 2013 over de 
inwoners verdeeld. 
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Binnenkort valt’ ie bij u op de mat: de 

Vanaf 9 maart kunt u blik apart inzamelen
In de aanslag voor uw 
afvalstoffenheffi ng

Binnenkort valt’ ie bij u op de mat: de 
brief van het Gemeentelijk Belasting 
Kantoor (GBT) met de eerste aanslag 
van uw afvalstoffenheffi ng sinds de 
invoering van Diftar. Hierop kunt u 
zien of u hebt bespaard op uw afval. 
Ieder huishouden ontvangt in elk 
geval € 19,80 korting op de vaste 
afvalstoffenheffi ng. Dit is de korting 
die u krijgt, omdat de gemeente 
Hengelo vorig jaar minder kosten heeft 
gemaakt om afval te verwerken. Het 
bedrag dat Hengelo heeft bespaard, 
wordt op deze manier in 2013 over de 
inwoners verdeeld. 

Blik gaat in Hengelo nog meestal de 

afvalbak in. Maar vanaf 9 maart 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.

Wat is Diftar?

Met Diftar betaalt u naast een vast 
tarief voor afval ook voor de keren dat 
u uw container aan straat zet of afval 
in de ondergrondse container gooit, 
een geDIFferentieerd TARief. Diftar 
heeft als doel zo min mogelijk restafval 
over te houden, afval is grondstof!

Verschillende aanslagbiljetten

U ontvangt eind februari vier 
verschillende aanslagbiljetten van 
het Gemeentelijk Belastingkantoor 
Twente.
• de defi nitieve aanslag 2012 
•  de voorlopige aanslag 2013 

en daarnaast de combi aanslag   
 gemeentelijke belastingen en 
 de verzamelnota.



Ik en mijn container
Hengeloërs en hun afval, deel 6 

“Ons afval heeft een doel”
Elke week maakt ze een rondje op het Milieupark Hengelo. Het afval wordt thuis 
zorgvuldig gescheiden en waar mogelijk hergebruikt en al fi etsend levert ze haar 
‘grondstoffen’ af bij Twente Milieu. 
‘Het is een spelletje voor me geworden. Door het afval thuis goed te scheiden en 
weg te brengen naar het Milieupark hoefde ik afgelopen jaar maar één keer mijn 
grijze container aan straat te zetten! Ons afval heeft een doel, wordt hergebruikt en 
we besparen op natuurlijke grondstoffen’. 

‘Het is niet moeilijk om je afval te scheiden, als je er maar voorzieningen voor treft 
in je keuken en het inpast in je systeem. Het is een mooie en eenvoudige besparing. 
Ik ben begonnen door een kijkje te nemen op het Milieupark en heb me laten 
voorlichten door de heren daar wat ik allemaal zou kunnen scheiden. 

Diftar met de D van Duurzaamheid!

Milieu-tips van Miranda
     Neem eens een kijkje op het Milieupark aan de Wegtersweg. Het is 

vernieuwd en de heren laten je graag zien wat je allemaal kunt scheiden.
    Houd bij het inkopen van je boodschappen rekening met het afval. 

 Ik koop zelf veel vers; is gezonder en je hebt minder afval.
    Voordat je nieuwe producten koopt of weggooit, kijk eens op 

 www.marktplaats.nl of ga langs een tweedehands of kringloopwinkel. 

Miranda IJspeerd, 41 jaar, 
milieu- en kostenbewuste inwoonster van de gemeente Hengelo

Elke week neem ik verschillend afval mee dat ik gescheiden aanbied en 
het kleine gedeelte ‘restafval’ lever ik ook af en laat ik afschrijven van mijn 
milieupas.’ In het dagelijkse leven werkt Miranda als fi nancieel medewerkster 
en is dus ook in haar werk bezig met geld en besparen. Mijn kinderen zeggen 
weleens gekscherend: ‘mam, je droomt nog over geld!’ 

Meest gestelde vragen:

Wat staat er op mijn defi nitieve 
aanslag?
Op uw defi nitieve aanslag staat het 
vast recht € 194,28, het verwacht 
aantal ledigingen, het werkelijk aantal 
ledegingen en € 19,80 diftar-korting. 

Er staan veel verschillende containers 
op mijn defi nitieve aanslag. 
Hoe kan dit?
U ziet uw containers twee keer staan. 
Eén keer het aantal aanbiedingen dat u 
hebt betaald bij de voorlopige aanslag 
en één keer het werkelijke aantal 
aanbiedingen. Daarnaast kunnen er 
extra regels staan met containers als u 
bent verhuisd of gebruik hebt gemaakt 
van de mogelijkheid om uw container 
te ruilen, bijvoorbeeld tijdens de gratis 
omruilactie in het najaar.

Ik heb het vermoeden dat het 
aantal legingen op mijn defi nitieve 
aanslag niet klopt. Kan ik dit ergens 
controleren?
Ja dat kan. 
Op www.diftarhengelo.nl kunt u 
met het nummer van uw Milieupas 
en uw postcode inloggen. Daar kunt 

u vervolgens precies zien hoe vaak, 
wanneer en hoe laat Twente Milieu uw 
container heeft geleegd of wanneer 
u gebruik hebt gemaakt van de 
ondergrondse container.

Ik snap niet hoe de bedragen op mijn 
defi nitieve aanslag zijn berekend. 
Wie kan mij hier meer uitleg over 
geven?
Op de linker pagina van deze 
Afvalklepper staat de defi nitieve 
aanslag uitgelegd. 

GFT en hoogbouw

Voor bewoners van hoogbouw kan 
het best lastig zijn om afval goed te 
scheiden. Problemen als ruimtegebrek 
en stank zijn veel gehoorde klachten. 
Ook kunnen deze bewoners hun 
etensresten niet kwijt in ondergrondse 
containers. De gemeente en Twente 
Milieu zijn zich bewust van deze 
situatie. Hengelo houdt er rekening 
mee dat hoogbouwbewoners naast 
restafval ook een beetje gft-afval 
weggooien. Daarom is het tarief 
per klik ook goedkoper gemaakt in 
verhouding met grijze huiscontainers. 

Er wordt gewerkt aan andere 
oplossingen. Helaas zijn ondergrondse 
containers niet mogelijk in Hengelo 
vanwege stankoverlast en hygiëne. 
Dit afval trekt veel ongedierte aan. De 
gemeente bekijkt of er in de toekomst 
andere manieren van afval verwerken 
mogelijk zijn voor hoogbouw, zoals een 
etensrestvermaler in de gootsteen, 
een zogenoemde bokashi-emmer om 
op kleine schaal compost te maken 
of om met een hele fl at samen te 
composteren. En het allerbeste advies 
is natuurlijk; koop gericht in, bewaar 
porties in de diepvries en gooi zo 
weinig mogelijk weg.       

Op deze aanslag staat hoe vaak Twente 
Milieu uw container in 2012 daadwerkelijk 
heeft geleegd. Of hoe vaak u afval in de 
ondergrondse container hebt gegooid. 
Deze defi nitieve aanslag wordt verrekend 
met het voorschot dat u in februari 2012 al 
hebt betaald. 

Wat staat er op de voorlopige 
aanslag 2013?
De gemeenteraad heeft ervoor gekozen om 
in 2013 het vaste tarief voor afval te verlagen. 
Ook kost het in 2013 minder om de groene 
container aan straat te zetten. Het wordt 
wel duurder om restafval weg te gooien. 
Met deze veranderingen wil de gemeente 
inwoners aanzetten om afval nog beter te 
scheiden. Dit komt omdat er in de grijze 
container nog veel grondstoffen terecht 
komen, zoals etensresten en groenafval. Die 
kunt u beter scheiden. Dat is goedkoper voor 
u en beter voor het milieu.
Op de voorlopige aanslag afvalstoffenheffi ng 
2013 staat het nieuwe basistarief, het 
tarief van de grijze en eventueel groene 
afvalcontainer of de ondergrondse container. 
Het GBT baseert de heffi ng op het aantal 
keren dat u uw (ondergrondse) container 
hebt gebruikt in 2012.

Wat staat er op de defi nitieve aanslag 2012?

 
                                                                   

        

Stadhuis Hengelo 
Burg. Jansenplein 1 
T (074) 245 98 84 
F (053) 481 87 55 

Bezoekadres 

Postadres 
Postbus 845 
7550 AV Hengelo 
Bankrekening 
28.51.41.228 
t.n.v. Gemeentelijk 
Belastingkantoor Twente 
IBAN: 
NL72BNGH0285141228 
BTWnr: 
NL8197.54.444.B01 
BICnr: 
BNGHNL2G 

Aanslagnummer Belastingjaar Dagtekening 
12345678 2012 28 februari 2013 

Vervaldata 

Belasting 
code 

Omschrijving Periode Tarief per 
eenheid /  
percentage 

Aanslag 
bedrag 

Subtotaal -28,05 

AFVH Jansenstraat  25  HENGELO OV 
Afvalstoffenheffing vast tarief 

jan-2012/ 
dec-2012 

194,28 194,28 

DIFE Jansenstraat  25  HENGELO OV 
12 Ledigingen container 240 liter rest 

jan-2012/ 
dec-2012 

5,05 60,60 

DIFE Jansenstraat  25  HENGELO OV 
7 Ledigingen container 240 liter gft 

jan-2012/ 
dec-2012 
 
jan-2012/ 
dec-2012 

3,20 
 
 

-19,80 

22,40 
 
 

-19,80 KORTD Diftar-Korting   

De heer Jansen 
Jansenstraat 251 
7550 XX  HENGELO 
 
 

31-03-2013 
30-04-2013 

31-05-2013 
30-06-2013 

31-07-2013 
31-08-2013 

30-09-2013 
31-10-2013 

30-11-2013 
31-12-2013 

Aanslagbiljet Gemeentelijke Belastingen 
Gemeente Hengelo 
Definitieve Aanslag Afvalstoffenheffing 2012 

KORTD = Diftar-korting  

Af: Voorlopige aanslag 2012     -285,53   

Hebt u nog onbeantwoorde vragen? 
Dan kunt u contact opnemen met 
gemeente Hengelo (074) 245 9884

Aanslagnummer

De heer Jansen
Jansenstraat 25
7550 XX  HENGELO

7 Ledigingen container 240 liter gft

KORTD Diftar-Korting  

Dit staat 
boven uw 
defi nitieve 
aanslag

Hier ziet
u hoevaak
u de container
hebt gebruikt

Dit is wat
u al betaald
hebt in 2012


