Hengelo zonder afval
Wat mag er bij het papier?
Wel

Niet

• Kranten en reclamefolders
• Boeken en tijdschriften
• Printjes, fax-, kopieer-, schrijf-,
en tekenpapier
• Enveloppen
• Cadeaupapier
• Telefoongidsen
• Eierdozen
• Papieren zakken en
kartonnen dozen
• Kartonnen en papieren
verpakkingen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Behang
Vinyl
Drankenkartons
Geplastificeerd papier
Folies van tijdschriften en reclamefolders
Sanitair papier, zoals keukenpapier of tissues
met bijvoorbeeld etensresten
Verontreinigd papier (bijv. vette pizzadozen
en gebruikte koffiefilters)
Tempex, zoals maaltijdboxen van afhaalmenu’s
Ordners
Stucfolie

Wat gebeurt er na inzameling met uw papier?

Wat wordt er van papier gemaakt?

Wist u dat papier 6 tot 7 keer kan worden
hergebruikt? Nadat Twente Milieu uw papier
heeft ingezameld, wordt het gesorteerd. Hoe
beter het papier gescheiden is, hoe beter het
papier te recyclen is en hoe beter het
verwerkt kan worden tot nieuwe producten.

Nadat Twente Milieu uw papier heeft ingezameld, gaat het naar de verwerker.
Uiteindelijk worden er van uw papier weer nieuwe producten gemaakt,
bijvoorbeeld:

Vervolgens worden de gesorteerde
papiermaterialen in een recyclingsproces
omgezet in grondstoffen, bijvoorbeeld
papierpulp. Dit wordt verkocht aan bedrijven
die het weer verwerken in producten, zoals
verpakkingen.

Krantenpapier

Sanitair

Kantoorpapier

Karton

^ Papierpulp wordt verwerkt in nieuwe producten

Papier scheiden: goed voor het milieu én goed voor de clubkas!
Laat u het papier bij u aan huis ophalen? Dan steunt u er direct een vereniging of school mee! Wanneer u het papier aan straat zet, denk dan
aan de vrijwilligers die het inzamelen. Gebruik kleine, handzame dozen en maak deze niet te zwaar. De richtlijn is een maximum formaat van
ongeveer 50 x 50 x 50 cm en niet zwaarder dan 15 kilo. Alles gelijk aan of kleiner/lichter dan dit is prima. De inzamelaars zijn u dankbaar!

Waar laat ik mijn papier?

TEST UW KENNIS!

Inzameling aan huis
In bijna heel Hengelo halen verenigingen of scholen het
papier maandelijks aan huis op, vaak in samenwerking
met Twente Milieu. U kunt het papier aanbieden in
kartonnen dozen. Gebruik kleine, handzame dozen en
maak deze niet te zwaar. Wilt u weten wanneer Twente
Milieu het papier bij u ophaalt? Kijk dan in de gratis app
van Twente Milieu of op
www.twentemilieu.nl/hengelo/afvalkalender.

Multomap
Antwoord: Nee, dit is geen papier. Dit hoort bij het restafval.

Voorkom papierafval door een Nee/Nee- of
Nee/Ja-sticker. De Nee/Nee-sticker zorgt
ervoor dat u geen folders én geen huis-aanhuisbladen ontvangt. De Nee/Ja-sticker
zorgt ervoor dat u geen folders ontvangt,
maar nog wel de huis-aan-huisbladen. U kunt
zo’n sticker krijgen bij de receptie of het
Publieksplein in het stadskantoor aan de
Hazenweg 121.

Envelop met venster

Vlapak
Antwoord: Nee, dit is geen papier. Dit is een ‘drankenkarton’
en hoort bij de verpakkingen.

Tip!

Antwoord: Ja, dit is papier. De verwerker is erop
ingesteld en het vensterraam is geen probleem voor de
verwerking van het papier.

Milieupark
U kunt papier ook gratis wegbrengen naar het Milieupark
aan de Wegtersweg 9. Neem hiervoor uw milieupas mee.

Doos van uw (online) bestelde pakketje
Antwoord: Ja, dit hoort bij het papier.

Milieuplein
Papier kunt u kwijt in een (ondergrondse)
verzamelcontainer op het milieuplein. Gebruik hiervoor
papieren tasjes of kleine doosjes om het papier in te
verzamelen. Zo weet u zeker dat het in de inwerptrommel
past. Kijk voor de dichtstbijzijnde papiercontainer bij u in
de buurt in de gratis app van Twente Milieu of op
www.twentemilieu.nl/hengelo/containerlocaties.

Is het wel of geen papier?

Meer informatie over afval scheiden?
Kijk op www.twentemilieu.nl of schrijf je in voor de digitale nieuwsbrief op www.twentemilieu.nl/nieuwsbrief

