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Help mee en voorkom vervuiling van de 
verpakkingencontainer
Hoort deze verpakking in de oranje container of juist bij het restafval? Veel Hengeloërs twijfelen wel eens. Helaas zijn er ook 

mensen die de oranje verpakkingencontainer bewust gebruiken voor restafval, zoals luiers of etensresten en soms zelfs voor 

kinderzwembadjes of barbecues. Vervuiling in de verpakkingencontainers is een nadeel voor ons allemaal. Als een lading 

verpakkingen te veel restafval bevat, kan het niet meer verwerkt worden tot nieuwe producten. De afvalverwerker keurt de 

lading af; het verpakkingsmateriaal wordt verbrand. Dit leidt tot onnodig hoge kosten voor de gemeente en een hogere 

afvalstoffenheffing voor u als inwoner. Ook gaan waardevolle grondstoffen verloren. 

In Twente bestaat een deel van het restafval nog uit textiel. Dat is erg zonde. Het textiel wordt dan verbrand als restafval 

terwijl het nog prima opnieuw gebruikt kan worden. Met kringloopbedrijf Het Goed willen wij de hoeveelheid textiel in het 

restafval flink verminderen. Daarom zijn we voor onze textielcontainers op zoek naar nieuwe locaties in de wijken en buurten 

van Hengelo. We vragen hiervoor hulp van maatschappelijke organisaties, (sport)verenigingen, scholen en stichtingen.

“ We zien de afgelopen maanden iets 
minder vervuild verpakkingsmateriaal, 
maar we zijn er nog niet. Help mee en 
gooi alleen verpakkingen (van plastic, 
blik en drankenkartons) in de oranje 
container! Dat is in het belang van het 
milieu, maar ook van uw portemonnee. 
Meer vervuiling is op den 
duur een hogere 
afvalstoffenheffing.”

Bas van Wakeren
Wethouder gemeente Hengelo

Sinds eind vorig jaar zijn we begonnen met een campagne om onze inwoners te 

helpen om hun afval beter te scheiden. Zo hebben alle oranje verpakkingen

containers een informatiesticker gekregen. Ook heeft Twente Milieu duizenden 

verpakkingencontainers huisaanhuis gecontroleerd. De komende tijd vinden er 

gerichte handhavingsacties plaats, ook van de grote oranje verzamelcontainers 

bij winkelcentra. Wie (bewust) veel verkeerd afval in de container gooit, riskeert 

een boete van 102 euro. 

De meeste Hengeloërs scheiden hun verpakkingen gelukkig goed. Dat bleek wel 

tijdens de controles van afgelopen maanden. We hebben meer dan 17.400 

groene kaarten kunnen uitdelen! Helaas waren er ook bijna 900 containers die 

vanwege vervuiling een oranje kaart kregen. In de meeste gevallen leegde 

Twente Milieu die containers niet, vanwege te grote vervuiling.

Controles

Is uw organisatie te bereiken voor de Hengelose 

inwoners en kan de vrachtwagen van Twente Milieu 

er makkelijk bij? Dan kunt u een textielcontainer van 

Twente Milieu ‘adopteren’ op uw locatie. Wanneer u 

de inwoners in uw omgeving stimuleert om de 

textielcontainer te gebruiken, komt dit direct ten 

goede aan uw organisatie. U ontvangt namelijk een 

vergoeding per kilo textiel dat wordt ingeleverd. 

Daarnaast draagt u uw steentje bij aan een beter 

milieu. Het textiel wordt na inzameling gesorteerd en 

daarna hergebruikt of gerecycled. In de 

textielcontainer mag kleding, maar ook ander textiel. 

Als het maar schoon en droog is. Denk aan gordijnen, 

handdoeken, schoenen, ondergoed en beddengoed. 

Het maakt niet uit of het versleten is.

Adopteer een textielcontainer 
en ontvang een vergoeding!

Wat zit er nog in de verpakkingencontainer dat er niet thuishoort? 

Voorbeeld Waar hoort het wel thuis?

Speelgoed (hard kunststof)

Milieupark of bij het restafval

Papier

Plastic emmers (hard kunststof)

Piepschuim

Milieupark of bij het restafval

Milieupark of bij het restafval

Kartonnen verpakkingen (bijvoorbeeld 

pak hagelslag)

Adopteer een textielcontainer
Draag bij aan een beter milieu én sponsor de kas van uw vereniging of school

Wat gebeurt er 

met uw textiel?

Verkoop van tweedehandskleding
door kringloopbedrijven

Inzameling van textiel
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Vervoer naar textielsorteercentrum
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Persen in balen

Vervezelen van textiel

Nieuwe producten van gerecycled textiel

www.twentemilieu.nl/hengelo

Meedoen of meer informatie?

Neem dan contact op met Twente Milieu. Dat kan digitaal 

via www.twentemilieu.nl/contact of telefonisch via het 

nummer 09008520111 (op werkdagen tussen 08.0017.00 

uur, lokaal tarief).



Check of het klopt, wat u in de verpakkingen
container stopt!

Op de agenda:

Verpakkingen van plastic, blik en drankenkartons horen in de verpakkingencontainer. Dat kan de oranje 

verpakkingencontainer bij u aan huis zijn, maar ook de oranje verzamelcontainer in de wijk. 

In de verpakkingencontainer horen verpakkingen van plastic, blik en drankenkartons. Denk bijvoorbeeld aan lege flessen van was en 

schoonmaakmiddelen, chipsverpakkingen, conserven en frisdrankblikjes en melk en sappakken. 

Nadat Twente Milieu uw verpakkingen heeft ingezameld gaan ze naar de verwerker. Uiteindelijk worden er van uw verpakkingen 

weer nieuwe producten en verpakkingen gemaakt. Zonde om het niet van het restafval te scheiden dus! Wanneer er te veel 

vervuiling tussen het verpakkingsafval zit, wordt de volledige partij afgekeurd. De verpakkingen kunnen dan niet opnieuw worden 

gebruikt en moeten worden verbrand. Dat is zonde en niet duurzaam. Doe bij twijfel dus altijd deze check, zo houden we samen de 

kosten zo laag mogelijk!

Wat mag er precies bij verpakkingen? 

Tijdens deze wereldwijde opruimactie geven deelnemers uit ruim 180 landen de planeet een 

grote schoonmaakbeurt. Het doel? Het opruimen van zoveel mogelijk zwerfafval!

Voor deze dag hebben de Natuur en Milieuraad Hengelo, de Bibliotheek Hengelo en de 

gemeente Hengelo de handen ineen geslagen. Gezamenlijk willen we zoveel mogelijk 

Hengeloërs oproepen om mee te doen en zwerfaval op te ruimen.

Doet u mee? 

Meld uw opruimactie dan aan via World Cleanup Day Nederland: www.worldclaenupday.nl

Op zaterdag 18 september vindt World Cleanup Day plaats

We komen naar u toe met een mobiel inzamelpunt voor afval! De Afvalbalie is een grote 

verplaatsbare container waar u verschillende soorten afval gratis naartoe kunt brengen die 

niet in de (ondergrondse) container horen. Denk bijvoorbeeld aan een paraplu, spiegel of 

gordijnrail. Maar ook aan een kapotte haarföhn of lamp. Een extra service om u een ritje naar 

het Milieupark te besparen. De Afvalbalie is geopend van 09.0015.00 uur. Kijk op 

www.twentemilieu.nl/afvalbalie wanneer de Afvalbalie dit jaar nog bij u in de buurt staat. 

U kunt ook gebruik maken van andere locaties in Hengelo.

De Afvalbalie komt naar u toe!

De bladeren gaan weer vallen, dus start de bladcampagne. Gildebor trekt de wijken in om zoveel 

mogelijk herfstbladeren op te ruimen. En ook herfstbladeren krijgen in Hengelo een nieuw leven. 

Ze worden in grote ‘slurven’ via een speciaal proces verwerkt tot bladaarde. De bladaarde wordt volgend 

jaar weer gebruikt om de bodem te verbeteren en als voedingsstof in de gemeenteplantsoenen. 

Winwin dus. Meer weten over het blad ruimen in Hengelo: www.hengelo.nl/bladoverlast

Blad ruimen

Is de verpakking van 
plastic, blik of een 

drankenkarton en is 
het bedoeld om maar 

1x te gebruiken?

Is de verpakking 
leeg? Helemaal 

schoon hoeft niet.

Is het geen 
uitzondering?

Uitzonderingen zijn: piepschuim, 
hard kunststof, spuitbussen, 

kitkokers en verfblikken.

Kunt u de vragen met ‘ja’ beantwoorden? Dan mag het in de verpakkingencontainer!

Ik en mijn container
Erik Posthumus (48 jaar, beleidsmedewerker gemeente Hardenberg) en Alexandra Posthumus 

(47 jaar, verkoopmedewerker Textielhuis) hebben drie dochters van 15 en 16 jaar. 

Buiten bij de achterdeur staat nog een oude ijzeren prullenbak. Met ‘Oldenzaal’ erop, want de roots van Alexandra zijn goed zichtbaar in 

het jaren ’30 huis in Hengelo-Zuid. ‘‘We gebruiken hem nog steeds hoor’’, zegt Alexandra. ‘‘Heel handig;  je kunt er twee zakken restafval in 

doen vanuit de afvalbak in de keuken. Mooi afgesloten. Eens in de 6 weken brengen we de zak naar de ondergrondse container in de buurt.’’ 

De familie Posthumus heeft een druk huishouden. Met drie tieners en de bijbehorende vrienden ‘‘zijn de boodschappen niet aan te slepen’’, aldus 

Alexandra. Toch weten ze hun afval goed te scheiden. ‘‘Je moet het in huis goed organiseren’’, verklaart Erik. ‘‘Als je de bakken neerzet op de plek 

waar afval vrijkomt, dan gebruik je ze ook veel beter. Sinds we een gftbakje in de keuken hebben, gaan daar alle etensresten in. 

Ook de kinderen doen netjes mee. We hebben een driecomponentenbak 

in de keuken voor papier, glas/textiel en gft en daarnaast nog een bak voor 

het restafval en een grote bak voor de verpakkingen. Onze 

verpakkingencontainer hebben we ingeleverd. We hebben om de dag een 

grote zak vol verpakkingen. We wandelen veel, dus er is altijd wel iemand 

die de zak naar de oranje verzamelcontainer brengt. ’’Bij de vraag of het 

altijd duidelijk is wat er in de verpakkingencontainer mag, neemt Alexandra 

het woord: ‘‘Meestal weet ik het wel. Maar soms twijfel ik. Bij zo’n plastic 

bloempotje bijvoorbeeld of een houder van een kaarsje. In mijn ogen is het 

allemaal plastic, maar dat schijnt soms niet zo te zijn. En dat vind ik niet 

altijd logisch. Die regels mogen wel wat duidelijker.’’

KORT NIEUWS

TIP VAN ALEXANDRA EN ERIK:

Wegwerpluiers zorgen in Hengelo elk jaar voor vele tonnen restafval. Met wasbare luiers is veel restafval 

te voorkomen (500 kilo per jaar per kind in de ‘luierleeftijd’). Wasbare luiers worden gewassen in plaats 

van weggegooid. Ontlasting wordt opgevangen op een inlegvel en door het toilet gespoeld. Op veel 

websites is meer informatie te vinden. Bijvoorbeeld online bij het Hengelose bedrijf Kidzstore. 

Gebruikte spullen (speelgoed, huishoudelijke artikelen etc.) 

die andere mensen nog van pas kunnen komen, kun je inleveren bij 

All4free. Dit initiatief zorgt ervoor dat het gratis terechtkomt bij mensen 

die onder een sociaal minimum leven (www.all4freetwente.nl).

Wasbare luiers


