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Afvalstoffenheffing; wat betaalt u in 2022 voor uw afval?

Tarieven 2022

Binnenkort: de aanslag gemeentelijke heffingen

Ook dit jaar is de Afvalbalie weer te vinden in Hengelo. Veel inwoners hebben het afgelopen jaar dit mobiele inzamelpunt al 

eens bezocht. U kunt hier kleine hoeveelheden afval inleveren die niet in de (ondergrondse) container horen. Een mooie 

oplossing voor die kapotte lamp, een defect koffiezetapparaat, die spiegel die in de weg staat of dat piepschuim dat nog in de 

schuur ligt. Wilt u afval brengen naar de Afvalbalie? Let er dan op dat de hoeveelheid past in een boodschappentas. Grotere 

spullen horen namelijk thuis op het Milieupark of kunnen tegen betaling door Twente Milieu aan huis worden opgehaald.

Ook in 2022 willen we graag dat u uw afval zo goed mogelijk scheidt. Het kleine beetje afval dat dan nog overblijft, noemen 

we restafval. Dat wordt verbrand bij Twence. Van het overige materiaal worden nieuwe spullen gemaakt. Het is soms best 

lastig om afval te scheiden. Want; wat moet in welke bak? Op pagina 2 en 3 leest u daar meer over. In de 

verpakkingencontainer zit vaak nog afval dat er niet hoort. Soms worden daarom hele ladingen verpakkingen afgekeurd en 

verbrand. Dat is zonde en kost geld, waardoor de afvalstoffenheffing omhoog moet. Dus: goed scheiden loont!

De aanslagen gemeentelijke belastingen komen er weer aan. U vindt de aanslag in februari in uw berichtenbox van 

MijnOverheid of per post in uw brievenbus. U ontvangt een aanslag voor alle belastingsoorten die voor u gelden.  

Hier staat de afvalstoffenheffing ook op vermeld. Op de aanslag staat het variabele tarief over 2021 en het vaste tarief 

over 2022.

Hoe vaak? 
Op de website portal.twentemilieu.nl/diftar/hengelo kunt u precies zien hoe vaak Twente Milieu uw groene container 

of keuzecontainer heeft geleegd. Of hoe vaak u gebruik heeft gemaakt van de ondergrondse container. U logt in met 

uw postcode, uw huisnummer en het nummer van uw milieupas.

• Piepschuim

• Plantaardige oliën en vetten

• Vlakglas (bijvoorbeeld spiegels, ruiten en aquariums)

• Kleine elektrische apparaten 

 

• Metalen

• Grote kartonnen dozen 

 (platgemaakt)

• Porselein en keramiek

• Lampen en armaturen 

Lever gratis afval in bij de Afvalbalie!

www.twentemilieu.nl/hengelo

DATA AFVALBALIE 2022 

Benieuwd waar en wanneer u de Afvalbalie kunt bezoeken? Kijk op

www.twentemilieu.nl/hengelo/afvalbalie voor de locatie in uw buurt of 

in het overzicht hieronder. De Afvalbalie is geopend van 09.00-15.00 uur. 

Vast basisbedrag € 185,16

Container
Prijs per 
keer

Ondergrondse 
restafvalcontainer 
(maximaal 30 liter)

€ 1,30

Grijze (140 liter) 
keuzecontainer

€ 8,70*

Grijze (240 liter) 
keuzecontainer

€ 15,50*

Grijze (140 liter)  
zorgcontainer

€ 7,00

Grijze (240 liter) 
zorgcontainer

€ 11,95

 

De onderstaande afvalstromen kunt u gratis bij de Afvalbalie inleveren:  

Ook met al uw vragen over afval kunt u terecht bij de medewerkers van de Afvalbalie.   

Week Data Locatie 

3 17-19 januari Winkelcentrum het Esrein Parkeerplaats bij Milieuplein

3 20-22 januari Wetstraat Parkeerplaats achter de Hema

6 7-12 februari Winkelcentrum Groot Driene Parkeerplaats bij Apotheek

9 28 februari - 2 maart Paganinistraat Bij Milieuplein

9 3-5 maart Woolderesweg/Curiestraat Bij Milieuplein

12 21-23 maart Apolloplein Bij Milieuplein

12 24-26 maart Paul Steenbergenstraat Bij Milieuplein

15 11-13 april Straatsburg Bij Milieuplein

15 14-16 april Agathaplein Bij Milieuplein

18 2-7 mei H. Leefsmastraat Bij Milieuplein

21 23-28 mei Henry Woodstraat Tegenover Sporthal

24 13-15 juni Laan Hart van Zuid Bij Milieuplein

24 16-18 juni Neptunusstraat Bij Wijkcentrum de Sterrentuin

27 4-6 juli Winkelcentrum het Esrein Parkeerplaats bij Milieuplein

27 7-9 juli Wetstraat Parkeerplaats achter de Hema

Container
Prijs per 
keer

Groene gft- 
container  
(140 liter)

€ 1,20

Groene gft-container  
(240 liter)

€ 2,00

Voedselfiets Gratis

Papier Gratis

Oranje  
verpakkingen-  
container 

Gratis

Container
Prijs per 
keer

Verzamel- 
containers  
of milieuplein

Gratis

Milieupark
Eerste 50 

kilo 
gratis

Een uitgebreid overzicht van alle 
tarieven kunt u vinden op 
www.twentemilieu.nl/hengelo/tarieven

*Het bruikleentarief van de keuzecontainer 
is €24,- per jaar.



• Takkenronde    14-25 maart 

Wilt u gratis snoeihout laten ophalen aan huis? Meld u dan tussen 28 februari en 11 maart 

aan voor de Takkenronde door te bellen naar de Klantenservice van Twente Milieu op: 

   0900 85 20 111. Houd uw milieupas bij de hand.  

• Landelijke Opschoondag  19 maart 

• Landelijke Compostdag   26 maart

Houd het Hengelo’s weekblad of www.twentemilieu.nl in de gaten voor meer informatie.

Ik en mijn container
Susanne van den Beukel (46 jaar), raadslid en lijsttrekker ChristenUnie, woont met haar gezin en puppy  
in de Hasseler Es.

Susanne van den Beukel heeft een levendig huishouden in 

de Hasseler Es en scheidt waar het kan. Maar Susanne en 

haar gezin voorkomen ook afval. ‘Ik gebruik 

‘boodschappennetjes’ voor mijn groenten en fruit. Werkt 

prima en ik bewaar ze bij mijn boodschappentassen. Dat 

scheelt heel wat plastic zakjes in de supermarkt.’

In huis heeft alles z’n eigen plek. In de keuken staan een 

gft-bak en een afvalbak voor verpakkingen. Papier en glas 

staan in de garage naast de voorraadkast. De afvalbak voor het 

restafval staat buiten. ‘Maar we scheiden nog meer’, vertelt 

Susanne. ‘We kopen veel in op de markt en ik houd altijd de 

eierdozen van de eierhandel apart. Die lever ik weer in als ik 

nieuwe koop. Maar ik gebruik ze soms ook als kweekbakjes 

voor de tuin. Dat idee van een kringloop spreekt me wel aan. 

Ook bewaar ik de dikke papieren zakken van de markt. Die zijn 

voor veel dingen te gebruiken.’

Spuitbus
Zoals bij veel huishoudens is de verpakkingencontainer bij 

Susanne elke maand weer vol. ‘Niet normaal hoeveel plastic je 

soms hebt. We proberen daar thuis echt op te letten. Bij enkele 

supermarkten hebben ze sinds kort bijvoorbeeld gehakt die 

alleen in een zakje zit en niet met een extra bakje erbij wordt 

verkocht. En ik koop wasbare wattenschijfjes en deo in een 

glazen fles met een pompje in plaats van een spuitbus die je 

niet kunt recyclen. Ik denk dat de verpakkingsindustrie en de 

winkels nog beter hun best moeten doen om verpakkingen te 

maken en verkopen die zo goed mogelijk opnieuw te gebruiken 

zijn. Vaak bestaan verpakkingen nog uit verschillende 

grondstoffen, zodat ze moeilijker te scheiden zijn. Die 

kartonnen wikkel om een beker yoghurt bijvoorbeeld of een 

plastic folie in een doos bonbons of tissues. Die peuter ik er 

netjes uit voordat ik de doos bij het oud papier doe, maar liever 

koop ik een product zonder dat plastic.’  

Alternatief
‘We zijn al een goed eind op weg met elkaar. Op kleine flesjes 

zit statiegeld en in winkels zie je steeds minder plastic tassen. 

En er komen nieuwe producten, zoals houten tandenborstels. 

Maar die zijn best wel duur. Soms zijn minder verstandige 

producten enorm goedkoop, zoals aluminiumfolie. Maar als je 

ziet hoeveel grondstof en energie er nodig is om dat te maken, 

kies ik toch liever een alternatief. Dus je eten bewaren in een 

handige bewaardoos in plaats van het te wikkelen in folie.’   

Kabels, snoeren en fietsaccu’s bevatten veel (schaarse) 

grondstoffen die opnieuw gebruikt kunnen worden. Gooi ze 

dus niet zomaar weg in een container, maar lever ze in op het 

Milieupark in Hengelo. 

Aan de slag met Kabelkunst 

Kabels en snoeren krijgen letterlijk een nieuw leven door het 

project Kabelkunst. Basisschoolleerlingen uit groep 6 en 7 gaan 

via dit project aan de slag met een workshop Kabelkunst. 

Daarvoor zamelen ze eerst vier weken lang snoeren en kabels in 

voor school. Daarna leren ze tijdens een speciale workshop over 

de recycling en gaan ze er kunstwerkjes van maken. 

Basisscholen uit Hengelo kunnen zich hiervoor inschrijven via 

www.twentemilieu.nl/kabelkunst.

Fietsaccu’s bij het Klein Chemisch Afval

Wanneer fietsaccu’s bij het huisvuil belanden, kan dat gevolgen 

hebben voor de verwerking van het afval én voor de veiligheid 

van de vuilnisman. Een fietsaccu kan namelijk oververhitten of 

ontbranden als u er verkeerd mee omgaat. Lever oude of 

kapotte fietsaccu’s daarom gratis in bij het Klein Chemisch Afval 

(KCA) op het Milieupark. 

TIPS VAN SUSANNE:

• Boodschappennetjes voor fruit en 

groenten gebruiken, gewoon te koop 

in de supermarkt.

• Koop geen spuitbussen voor deo. 

Die mogen niet in de 

verpakkingencontainer. Er zijn vaak 

alternatieven te koop in glazen 

flessen.

Verpakkingen van plastic, blik en drankenkartons zijn waardevol. Hoe beter u verpakkingen gescheiden aanlevert, hoe meer 

verpakkingen een tweede leven krijgen. Wanneer er te veel vervuiling tussen het verpakkingenafval zit, wordt het afgekeurd.  

De verpakkingen kunnen dan niet opnieuw worden gebruikt en moeten worden verbrand. In plaats van een vergoeding voor de 

inzameling van verpakkingen, moeten we met z’n allen betalen voor de verwerking van de vervuilde verpakkingen. Dat brengt 

kosten met zich mee, is zonde en niet duurzaam. Maar hoe kunt u verpakkingen nu het beste weggooien, zodat ze zo goed 

mogelijk kunnen worden verwerkt. 

Verpakkingen weggooien. Zo doen we dat!

KORT NIEUWS OP DE AGENDA

Voorbeeld Waar hoort het wel thuis?

Piepschuim Milieupark, Afvalbalie of bij het restafval

Speelgoed (hard kunststof) Milieupark of bij het restafval

Tuinstoel (hard kunststof) Milieupark 

Plastic emmer (hard kunststof) Milieupark of bij het restafval

Spuitbus Restafval

Kitkoker Restafval

Verfblik Milieupark (met restje) of restafval (leeg)

Fruitnetje Restafval

v

Leeg, plat, los 
Zorg dat de verpakking helemaal leeg is, voordat u het in de oranje 

verpakkingencontainer gooit. Schoonspoelen hoeft niet. Maak 

ook de verpakking plat, zoals een opgevouwen melkpak of 

drankenkarton. Gooi daarnaast de verpakking het liefst los in de 

container. Wilt u dit liever niet? Gebruik dan een doorzichtige zak, 

zodat de verwerker ziet welk afval erin zit. Grijze vuilniszakken 

verstoren het verwerkingsproces. 

Wat mag wel en niet bij verpakkingen? 
Is de verpakking van plastic, blik of drankenkarton en is het 

bedoeld voor eenmalig gebruik? En is de verpakking leeg? 

Dan mag het bij verpakkingen. 

Ga naar www.twentemilieu.nl/verpakkingen om te kijken welk 

afval er bij verpakkingen hoort. Tip: op de verpakking zelf staat 

ook vaak met een symbool aangegeven waar het afval bij hoort. 

Hieronder ziet u veelvoorkomend afval dat nog vaak in de 

verpakkingen container terechtkomt, maar er niet in thuishoort. 

Daardoor wordt de verwerking onnodig verstoord. 

Oude of kapotte kabels, snoeren en fietsaccu’s: lever het gratis in op het Milieupark! 


