Hoe besteedt de gemeente
de afvalstoffenheffing?

Het luierdilemma
Jaren kon u in Hengelo gebruikte luiers en incontinentiemateriaal inleveren. Dat kon bij kinderdagverblijven, openbare
luiercontainers, bij enkele seniorencomplexen en natuurlijk het
Milieupark. Maar dat gaat veranderen vanaf 1 juli 2014.

Elke Nederlander betaalt afvalstoffenheffing. In elke
gemeente is dat anders geregeld. In Rotterdam betaalt elk
huishouden dit jaar een tarief van € 372,50. Ongeacht of er
een alleenstaande woont of een gezin met zes kinderen. In
Hengelo betalen we in 2014 een vast tarief van € 145,08.
Mogelijk krijgt u daarvan weer een bedrag terug, net als
dit jaar. Het variabel tarief komt daar bovenop. Het tarief
is gebaseerd op het principe ‘de vervuiler betaalt’. Dus
hoe beter u uw afval scheidt, des te minder u betaalt. Een
huishouden in Hengelo betaalde in 2013 gemiddeld € 216.
De gemeente Hengelo ontvangt in totaal bijna 9 miljoen
euro aan de afvalstoffenheffing en de opbrengst van de
grondstoffen. Waar gaat dat geld allemaal naar toe?

Dilemma geboren

In eerste instantie werd luierafval naar Knowaste in Arnhem
gebracht. Daar werd het afval gerecycled. Een goede zaak, maar
helaas ging het bedrijf in 2008 failliet. Sindsdien wordt het
luierafval wekelijks met vrachtwagens helemaal naar Orgaworld
in Lelystad gereden. Om het daar te vergisten. Dat levert energie
op. Maar helaas, ook daar is de opbrengst klein. Er zit tegenwoordig teveel plastic in luiers en steeds minder materiaal om te
vergisten. De gemeente Hengelo betaalt bijna € 85.000 per jaar
om luierafval gescheiden te verwerken. Dat bedrag wordt uit de
afvalstoffenheffing gehaald. En daar zit het dilemma. Moeten alle
Hengelose huishoudens meebetalen aan de vieze luiers van een
klein deel van de bevolking? Past dat in het Diftar-principe ‘de
vervuiler betaalt’? En moeten we luierafval in grote vrachtwagens
naar Lelystad brengen, terwijl de vieze luiers steeds minder
energie opwekken? Zijn we dan nog wel milieuvriendelijk bezig?
Een luierdilemma is geboren.

Ontvangsten afvalstoffenheffing
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Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom de
knoop doorgehakt en besloten te stoppen met de gescheiden
luierinzameling. Ook al is dat erg vervelend voor al die gezinnen
die hun luierafval de afgelopen tijd zo goed hebben gescheiden.
Het bedrag dat de gemeente hiermee bespaart wordt afgetrokken
van het vaste tarief van de afvalstoffenheffing dat elk huishouden
betaalt. Hengelose huishoudens kunnen hun luierafval vanaf 1 juli
2014 niet meer wegbrengen naar het Milieupark. Ook de luiercontainers die bij de kinderdagverblijven en seniorencomplexen
staan, verdwijnen bijna allemaal. De gemeente Hengelo betaalt
namelijk mee aan deze luiercontainers.
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Luiers = restafval

Zolang producenten geen milieuvriendelijke luiers kunnen maken,
horen luiers gewoon bij het restafval in de grijze container. Vanaf
1 juli 2014 stopt de gemeente dus met de gescheiden inzameling
van luiers en incontinentiemateriaal. De komende maanden krijgt
u daar meer informatie over, onder meer via www.diftarhengelo.nl,
kinderdagverblijven en de gemeentelijke advertentie in het
Hengelo’s Weekblad. Mochten er in de toekomst verantwoorde
alternatieven komen om luiers in te zamelen en te verwerken, dan
bekijkt de gemeente dit opnieuw.

Uitgaven afvalstoffenheffing
9%

23%

Inzamelen
Verwerken

8%

Milieupark
Reiniging en handhaving
Beleid en communicatie
Kwijtschelding
Investeringen en afschrijving
27%
10%

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

Sprekend nieuws over afval

www.diftarhengelo.nl

De afvalstoffenheffing
is onderweg
Afval is grondstof
Hengelo heeft in 2012 Diftar ingevoerd;
Hengeloërs betalen naast een vast tarief
ook een variabel tarief voor de keren
dat zij hun container aan straat zetten
of afval in de ondergrondse container
gooien. Diftar heeft als doel zo min
mogelijk restafval over te houden, afval
is grondstof! Het streven van Hengelo is
dat een Hengeloër in 2030 nog maar
30 kilo restafval per jaar heeft.

De komende dagen kunt u hem verwachten: het aanslagbiljet van het
Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT) met onder anderen de
aanslag van uw afvalstoffenheffing. Hierop kunt u zien of u hebt
bespaard op uw afval.
Ieder huishouden ontvangt in elk geval €21,72 terug op het vaste tarief van de
afvalstoffenheffing. Dat komt omdat de inwoners van Hengelo vorig jaar opnieuw
beter hun afval hebben gescheiden. Ze hebben minder restafval weggegooid en
meer grondstoffen zoals glas en blik ingezameld. De gemeente had dus minder
kosten om afval op te halen en te verwerken en meer opbrengsten uit de verkoop
van de grondstoffen. Dat geld geven we aan u terug. Als u uw afval goed hebt
gescheiden, hebt u minder vaak afval aan straat gezet of in de ondergrondse container
gegooid. U betaalt dan nog minder afvalstoffenheffing. Goed
scheiden loont!

Verschillende aanslagbiljetten

Mensen die om medische redenen veel incontinentieafval hebben,
blijven in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de
afvalkosten. Dat kan via de bestaande regeling. In maart hoort u
daar meer over van de gemeente Hengelo. Meer informatie vindt u
op www.hengelo.nl>gemeentebalie>medisch afval
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U ontvangt eind februari vier verschillende aanslagbiljetten van het
Gemeentelijk Belastingkantoor Twente.
• De definitieve aanslag 2013
• De voorlopige aanslag 2014
• De combi aanslag gemeentelijke belastingen
• De verzamelnota

Volg ons op Twitter
@Diftarhengelo en
@gemeentehengelo

Twente Milieu 0900 - 8520111 (5 cent per minuut)

Openingstijden Milieupark: maandag t/m zaterdag 9:30 - 16:00 uur.
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Klaar voor het voorjaar!

Wat staat er op de definitieve aanslag 2013?

Compostactie

U kunt op landelijke compostdag, zaterdag
22 maart, gratis zakken compost ophalen
bij het Milieupark. De gemeente Hengelo
biedt het compost aan om de inwoners
te bedanken voor het inzamelen van hun
GFT-afval. U kunt tot 8 april bovendien
gratis losse compost ophalen bij het
Milieupark.

Op deze aanslag staat hoe vaak Twente Milieu
in 2013 uw container heeft geleegd. Of hoe
vaak u de ondergrondse container hebt
gebruikt. Het GBT verrekent deze definitieve
aanslag met het voorschot dat u in februari
2013 al hebt betaald.

Wat staat er op de voorlopige
aanslag 2014?
De gemeenteraad heeft ervoor gekozen om
dit jaar het vaste tarief voor afval te verlagen.
Ook kost het dit jaar minder om de groene
container aan straat te zetten. Het wordt
wel duurder om restafval weg te gooien.
Met deze veranderingen wil de gemeente
u stimuleren om nog beter uw afval te
scheiden. Dit komt omdat er in de grijze
container nog veel grondstoffen terecht
komen, zoals etensresten en groenafval.
Maar ook plastic en papier.
Op de voorlopige aanslag afvalstoffenheffing
2014 staat het nieuwe vaste tarief, het tarief
van de grijze en eventueel groene afvalcontainer of de ondergrondse container.
Het GBT baseert de heffing op het aantal
keren dat u uw (ondergrondse) container
hebt gebruikt in 2013.

Takkenronde

Dit staat
boven uw
definitieve
aanslag

Kort nieuws
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150 kilo gratis storten

Hier ziet
u hoevaak
u de container
hebt gebruikt
Dit is wat
u al hebt
betaald in
2013

Ik en mijn container
Hengeloërs en hun afval, deel 9

‘Mijn gouden tip? De compostton!’
Vier jaar geleden schafte Boris de compostton aan. ‘Voor een tientje gekocht van één van mijn
kennissen. Al hoef je niet een speciale compostton aan te schaffen. Zo lang de ton maar luchtdicht is.’
Composteren levert hem zo’n 150 tot 200 liter compost op per jaar. Nooit meer naar de winkel voor
een zak compost dus.
‘Ik haal de ton in het voorjaar open en zeef het compost. Wat overblijft is restafval.’ Boris is procestechnoloog. Het belang van afval scheiden zag hij al tijdens zijn opleiding. Hij scheidt andere afvalstromen ook zorgvuldig. ‘Ik woon in het buitengebied. Papier en plastic worden bij mij niet huis-aanhuis opgehaald. In mijn keuken heb ik twee afvalbakken: eentje voor restafval en eentje voor plastic.
Daarnaast heb ik een emmertje voor mijn groenafval. Die leeg ik na ongeveer een week in mijn
compostton. Alle overige afvalstromen verzamel ik in mijn schuur: glas, plastic, papier en blik.
Zodra ik voldoende heb, rijd ik naar het Milieupark om het gratis in te leveren.’

Diftar met de D van Duurzaamheid!

Dit jaar hebben alle huishoudens automatisch
150 kilo gratis tegoed op hun Milieupas
gekregen. U kunt dit
tegoed van 150 kilo
gebruiken om grof
afval weg te brengen
naar het Milieupark of
om grof afval aan huis
op te laten halen. Vorig jaar was dat tegoed
200 kilo. De gemeente bouwt dit af met 50
kilo per jaar. Dat heeft de volgende reden.
Ongeveer 50 procent van de huishoudens
maakt gebruik van het gratis tegoed. Maar via
de afvalstoffenheffing betaalt elk huishouden
in Hengelo mee aan dit tegoed. Dit past niet
bij het principe van Diftar dat ‘de vervuiler

Kort nieuws

betaalt’. Voor de gratis stromen wordt GEEN
tegoed afgeschreven.

Afval laten ophalen
U kunt eenmalig grof afval thuis laten ophalen
door Twente Milieu. U betaalt dan het voorrijtarief van € 22,50. Daarnaast wordt het
volledige tegoed van 150 kilo van uw Milieupas
afgeschreven. Beschikt u niet meer over het
gehele tegoed of hebt u uw tegoed al op?
Dan betaalt u naast het voorrijtarief € 1,50 per
10 kilo grof afval die Twente Milieu ophaalt.
Grof tuinafval, metalen en elektrische
apparaten kunt u laten ophalen tegen betaling
van de voorrijkosten. U betaalt bij deze
afvalstromen niet voor het gewicht.

Boris Konings (27 jaar), scheidt het afval tot aan de dop,
inwoner van het buitengebied in Hengelo

Zeer binnenkort krijgen Boris en zijn vrouw gezinsuitbreiding. Maar er komt
geen zak in de schuur voor het luierafval. ‘Mijn vrouw en ik hebben al een adres
gevonden voor uitwasbare luiers. Daar horen inlegvellen bij voor ontlasting.
Die kunnen door de wc worden gespoeld. De luiers kun je gewoon wassen.
Scheelt weer een ritje naar het Milieupark.’

Milieu-tips van Boris
Koop een compostton. Hierin kun je veel afval kwijt, zoals etensresten en
ander groenafval. En je hoeft in het voorjaar geen compost meer te kopen.
Over het algemeen ruik je een compostton niet. Gaat ie toch stinken?
Schud de hoop om met een schop. De geur is dan zo verdwenen.
Zet de compostton in de zon. Dit versnelt het proces.
Gebruik uitwasbare luiers.

Ook vindt dit voorjaar weer de jaarlijkse
takkenronde plaats. U kunt twee weken
lang gratis uw snoeihout op laten halen.
Houd www.diftarhengelo.nl of de
gemeentelijke advertentie in het Hengelo’s
Weekblad in de gaten voor de data.

Kort nieuws
Harde kunststoffen
Vorig jaar heeft de gemeente een proef
gedaan door harde kunststoffen, zoals
tuinmeubels, kinderspeelgoed en emmers
gratis in te zamelen. Er stond een container op
het Milieupark bij de gratis afvalstromen. De
gemeente schatte voor de proef in dat deze
kunststoffen Hengelo geld konden opleveren.
Dit is helaas niet gelukt. Het ingezamelde
plastic was niet goed genoeg. De gemeente
heeft toen besloten om de container voor
harde kunststoffen wel te laten staan, maar
dan achter de weegbrug. Het is dus niet meer
gratis. U kunt het uiteraard wel nog steeds
naar het Milieupark brengen.

