Terugblik Diftar in 2013
2013 was het tweede jaar Diftar voor de inwoners van Hengelo. Diftar raakt steeds meer ingeburgerd. Het
blijkt een uitstekend middel te zijn. Doel: zoveel mogelijk afval scheiden. Want afval is grondstof. Wat is er
allemaal gebeurd in 2013?

Januari: geld verdiend

Augustus: milieu-eilandjes

Hengelo startte 2013 met een meevaller. Het vaste tarief ging
van 194,28 euro naar 158,04 euro. Ook kregen inwoners €19,80
terug. Omdat ze boven verwachting goed afval scheiden.

Zelfs op de markt verschenen milieueilandjes. Op marktdagen zijn etenswaren,
plastic en papier te scheiden bij één van de
kleurige eilanden.

Februari: medisch afval

Afval

klepper

Afvalstoffenheffing
omlaag in 2014

Maart: compost

Het was tijd voor de tuin. Twente Milieu kwam op verzoek
snoeiafval ophalen tijdens de ‘takkenronde’. Belangstellenden
konden vrijblijvend compost ophalen bij het Milieupark.

April: Clean Team

Mei: Blik

De blikcontainers boekten succes. Er
werd in twee maanden tijd maar liefst
10.000 kilo blik in de twaalf paarse
blikcontainers gegooid in Hengelo. De
actie begon in maart.

Juni: Drankenkartons

In een aantal wijken ging een proef van start om
drankenkartons zoals sappakken en melkpakken apart in te
zamelen. Ongeveer 1.600 huishoudens deden mee. De proef
eindigde in oktober. Er wordt gewerkt aan een landelijk advies
voor de Tweede Kamer.

Juli: Wast Watchers

Een groep Hengeloërs begon aan een proef: ‘Waste Watchers’.
Deze Waste Watchers gooiden hun groene afval niet in de
groene container, maar verwerkten het zelf in de tuin. Ze
fermenteerden en composteerden. Ook werd de gootsteenvermaler uitgeprobeerd. De proef loopt tot de zomer 2014.

Sprekend nieuws over afval

www.diftarhengelo.nl

Huishoudens met veel medisch afval kregen deze maand de
mogelijkheid om een tegemoetkoming aan te vragen voor hun
extra afval.

Een Clean Team startte bij verschillende winkelcentra. Twee
medewerkers verzetten een hoop werk om de milieu-eilandjes
netjes te houden en bezoekers te helpen met afval scheiden.
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September: Wereldverbeteraars

Een aantal scholen begon het schooljaar met het educatieve
programma Wereldverbeteraars.
Het leert kinderen dat afval
grondstof is. En dat weggooien
zonde is. Jong geleerd… oud gedaan!

Oktober: bladactie van start

De gemeente kwam weer langs om blad op te ruimen. Blad dat
bewoners uit hun tuin bijeen konden harken. Dit jaar kondigde
de gemeente het aan als een bepaalde buurt aan de beurt was.

November: nieuwe afvaltarieven

Afval scheiden loont opnieuw. De gemeenteraad verlaagde
weer de vaste afvaltarieven. Er komt minder afval in Hengelo,
dus de gemeenschap is minder geld kwijt.

December: Afvalklepper

De achtste Afvalklepper kwam uit met informatie over Kleurig
Scheiden en tips en wetenswaardigheden over afval en
hergebruik.

Goed bezig!
Sinds begin 2012 kennen we in Hengelo
Diftar. Sinds Diftar scheiden Hengeloërs
hun afval beter. Er verdwijnt steeds minder
afval in de grijze container. 64% van al het
huishoudelijke afval wordt al gescheiden
in plaats van 52% in de jaren ervoor.
Het Milieupark wordt vaker bezocht.
Mensen zetten minder vaak hun container
aan de straat; gemiddeld twaalf keer per
jaar de grijze en acht keer de groene.
Maar het kan nog beter. Een deel van het
GFT afval wordt nog in de grijze container
gestopt. En dat is jammer! Op de site
www.diftarhengelo.nl vindt u tips over
afval scheiden en afval voorkomen.

Het vaste tarief van de afvalstoffenheffing gaat in 2014 met bijna
13 euro omlaag. Dat heeft de gemeenteraad besloten. De meeste
inwoners betalen volgend jaar dus minder voor hun afval.
Het tarief voor de grijze container stijgt wel minimaal. Dat geldt ook voor de
ondergrondse verzamelcontainer. Hierdoor betalen mensen die een ondergrondse
container gebruiken volgend jaar per ‘klik’ iets meer dan in 2013. De gemeenteraad
heeft het tarief voor de groene container verlaagd. Een grote groene container kost
€ 2 per leging, een grote grijze kost volgend jaar € 8,50. Het loont dus zeker om uw
groene afval goed te scheiden. Meer tarieven voor 2014 vindt u in het overzicht
hieronder.

Meeste mensen goedkoper uit in 2014
De raad verwacht dat de meeste mensen door deze aanpassingen in 2014
goedkoper uit zijn dan in 2013. Hoeveel u precies goedkoper uit bent? Dat hangt
ervan af hoe goed u volgend jaar uw afval scheidt. Door het vaste en het groene
tarief te verlagen en het grijze tarief te verhogen, verwacht de gemeente dat
inwoners nog beter hun afval scheiden.

Tarieven 2014
Meer informatie:
Op www.diftarhengelo.nl vindt u een overzicht
van de meestgestelde vragen over Diftar.

Volg ons op Twitter
@Diftarhengelo en
@gemeentehengelo

Vast tarief

2014

2013

€ 145,08

€ 158,04

2014

2013

Grijze container 240 liter

€ 8,50 per leging

€ 7,50 per leging

Grijze container 140 liter

€ 4,95 per leging

€ 4,40 per leging

Groene container 240 liter

€ 2,00 per leging

€ 2,50 per leging

Groene container 140 liter

€ 1,20 per leging

€ 1,45 per leging

Ondergrondse verzamelcontainers

€ 1,70 per ‘klik’

€ 1,50 per ‘klik’

Vast tarief per jaar

Twente Milieu 0900 - 8520111 (5 cent per minuut)

Variabele tarieven

Openingstijden Milieupark: maandag t/m zaterdag 9:30 - 16:00 uur.

Afval is
grondstof

Plastic afval? Wanneer wel of
niet een Plastic Heroes zak

Hengeloërs hebben al duizenden kilo’s plastic verpakkingsmateriaal
verzameld in de afgelopen jaren. In het najaar van 2009 begon

Kort nieuws

Kort nieuws

Blik gaat als een trein
De inzameling van blik gaat goed in Hengelo!
Elke maand wordt er gemiddeld 6000 kilo
blik uit de elf paarse blikcontainers gehaald.
Sinds begin dit jaar is er al 50.000 kilo blik in
Hengelo ingezameld! Die staan bij de milieueilandjes in de stad en bij het Milieupark.
Blik is een belangrijke grondstof die beter
vooraf gescheiden kan worden dan bij de
afvalverwerker. De kringloop van blik is
eindeloos. Het blikje van vandaag kan de fiets
of het vliegtuig van morgen zijn, maar ook
gewoon weer een nieuw blikje.

Twente Milieu met het apart inzamelen van plastic. Ook weten
Hengeloërs de welbekende oranje Plastic Heroes containers uit-

Hengelo stelt speciale zakken beschikbaar voor plastic dat huis-aanhuis ingezameld wordt. U kunt deze zakken afhalen op verschillende
locaties (zie www.diftarhengelo.nl). Het is niet de bedoeling dat deze
zakken worden gebruikt voor de bovengrondse containers. Hiervoor
zak gebruiken, maar dat hoeft niet. U kunt ook uw

los ingooien. Net zoals u de glasbak gebruikt. Zo hoeft u geen volle

eigen doorzichtige vuilniszakken gebruiken.

plastic zak door de opening te duwen en kan er meer plastic in de
container. Bovendien gooit u geen overbodige plastic zak weg.

•

Wanneer geen Plastic Heroes zak gebruiken:
Brengt u plastic verpakkingsmateriaal naar een

Plastic Heroes geheugensteuntje

milieu-eilandje? Gebruik dan liever geen

•

Wanneer wel een Plastic Heroes zak gebruiken:

Plastic Heroes zak. De opening van de

Zet u plastic afval aan de straat? Gebruik dan een doorzichtige

oranje container is met opzet klein gehouden.

plastic zak. Zo kan de medewerker van Twente Milieu zien of er

Dit moet voorkomen dat mensen er afval

afval inzit dat er niet in thuis hoort. U kunt een Plastic Heroes

ingooien dat er niet thuis hoort.

Ik en mijn container
Hengeloërs en hun afval, deel 8

‘Alles kan opnieuw worden gebruikt’
‘Ik ben opgegroeid met afval scheiden. Wij gooiden vroeger nooit iets weg. Blikafval
ging rechtstreeks naar het bedrijf. Ook nu hangen er twee vuilniszakken in mijn
schuur, aan haakjes. Daarin verzamel ik al het blik. Zodra de zakken vol zijn, ga ik met
mijn kleinzoon naar de oud ijzerboer.
Voor mij een logische stap in de afvalscheiding, voor hem een leuke manier om
een zakcentje bij te verdienen. Alle producten die ik koop, probeer ik opnieuw
te gebruiken; van plastic boterhamzakjes tot de emmers met deksel waarin
koemestkorrels hebben gezeten. De korrels fungeren als mest voor mijn tuin, in de
emmers verzamel ik mijn stomazakken.

Diftar met de D van Duurzaamheid!

Kunst van afval op het Milieupark

Repair Café; weggooien?
Mooi niet!

Steeds meer gescheiden
afval op het Milieupark
De Diftar rekenmodule van 2014 staat
inmiddels online, met de tarieven zoals
deze zijn bepaald voor 2014.
Rechtstreekse link: www.diftarhengelo.nl/
nl/aanbiedgedrag/tarieven-2014

Kort nieuws
percentage op 77%. Het Milieupark aan de
Wegtersweg 9 in Hengelo is 6 dagen per week
geopend van maandag tot en met zaterdag,
van 9.30 uur tot 16.00 uur. U kunt dus ook
tussen de middag uw afval brengen bij het
Milieupark.

We gooien met z’n allen ontzettend veel weg.
Ook dingen die na een eenvoudige reparatie
weer bruikbaar zijn. Veel mensen weten alleen
niet hoe ze iets moeten repareren. Dat is
jammer. Daarom is er nu een Repair Café in
Hengelo. Hier kun je gratis naartoe om samen
met anderen je oude spullen te repareren.
Op de locatie is gereedschap en materiaal
aanwezig. Kom het ook eens proberen!
Locatie: De oude Smederij, Kerkstraat 15,
Hengelo. Eerstvolgende Repair Café
donderdag 19 december 11.00 - 14.00 uur.

stekend te vinden. Dit is een goede zaak! Afval is grondstof.

mag u gewone plastic zakken gebruiken of u mag uw plastic afval er

Kort nieuws

In de zomer van 2011 is de nieuwe containerkuil in gebruik genomen op het Milieupark.
Sindsdien is het scheidingspercentage toegenomen tot boven de 90%. Ter vergelijking:
op het oude Afvalbrengpunt lag het scheidings-

Femie den Oudsten, 54 jaar, afvalscheider in hart en nieren,
inwoner van de gemeente Hengelo

Momenteel staan er drie oude emmers in mijn keuken. Ideaal. Zodra ik in de
buurt van het winkelcentrum kom, gooi ik het in de papiercontainer.
Ik heb slechts één kleine afvalbak voor restafval. Omdat ik al mijn afval scheid,
hoef ik dit slechts eens in de drie of vier weken weg te gooien. Afval scheiden
of opnieuw gebruiken is een kleine moeite, waarmee ik geld bespaar.’

Milieu-tips van Femie
Nadenken voor je iets weggooit.
Vraag jezelf af: ‘kan ik het opnieuw gebruiken?’
Probeer de waarde van afval in te zien, zoals van blik.
Bewaar grondstoffen, zoals papier en textiel, in een boodschappentas
of fietstas. Wanneer je in de buurt van de milieu-eilandjes bij het
winkelcentrum komt, kun je het daar weggooien.

Op het Milieupark in Hengelo kun je sinds
vorige maand de drive-in tentoonstelling
‘Niets is eeuwig/Alles is tijdelijk’ bekijken.
Al eens een ‘vlammende’ zonnewagen gezien?
Een portret van verfresten? Of een bank van
glasafval? Deze en meer kunstwerken kun je
tot onbepaalde tijd bekijken als je de toegangsweg van het Milieupark oprijdt. Maar liefst
twintig professionele Hengelose beeldend
kunstenaars hebben gewerkt aan kunstwerken
met als thema ‘afval’.

