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Afvalinzameling Hengelo 2021
Hengelo zonder afval
In Hengelo maken we gebruik van het systeem dat er betaalt wordt voor restafval.  

U betaalt per huishouden elk jaar een vast basisbedrag. Daarnaast betaalt u voor het 

aantal keren dat u restafval en gft (groente-, fruit- en tuinafval) aanbiedt. Andere 

afvalsoorten, bijvoorbeeld verpakkingen en papier, kunt u gratis aanbieden. Als u uw afval 

goed scheidt, houdt u minder restafval over. Hierdoor betaalt u minder. De manier van 

inzamelen verschilt of u in een laagbouw- of hoogbouwwoning (appartement/flat) woont. 

Hieronder ziet u de verschillen en de kosten:

Hoogbouwwoning

Laagbouwwoning

Tarieven 2021

2021

Vast basisbedrag € 179,40

Container
Prijs per 
keer

Ondergrondse 
restafvalcontainer 
(maximaal 30 liter)

€ 1,30

Grijze (140 liter) 
Keuzecontainer

€ 9,70*

Grijze (240 liter) 
keuzecontainer

€16,50*

Grijze (140 liter) 
zorgcontainer

€7,00

Grijze (240 liter) 
zorgcontainer

€11,95

Groene gft-
container (140 liter)

€ 1,20

Groene gft-
container (140 
liter)

€ 2,00

Voedselfiets gratis

Papier
Gratis

Oranje 
verpakkingen- 
container 

Gratis

Verzamel-
containers of 
milieuplein

Gratis

Milieupark

Eerste 50 
kilo 

gratis

Waarom scheiden we afval?
Restafval is het afval dat overblijft als u al het bruikbare afval, zoals papier, verpakkingen en gft eruit haalt. Als u 

goed uw afval scheidt, blijft er nog maar een klein beetje restafval over. Restafval wordt verbrand. Van herbruikbaar 

afval kunnen nieuwe producten gemaakt worden. Goed voor het milieu dus.

Bijvoorbeeld: 

Van verpakkingen maken we nieuwe verpakkingen en producten, zoals plastic wasmiddelflacons, conservenblikjes 

en toiletpapier.

Van papier maken we nieuwe producten, zoals dozen, toiletpapier of printpapier.

Kortom: afval scheiden loont!

wordt of of

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

Welk afval waar?

Afval scheiden is soms best moeilijk. Welk afval moet 

in welke container? Wilt u weten welk afval waar 

hoort? Kijk dan op: 

www.twentemilieu.nl/hengelo/welkafvalwaar of kijk 

in de gratis app van Twente Milieu. 

Twente Milieu app 

Heeft u nog vragen over afval?

Wanneer wordt uw afval opgehaald? Bekijk het in de Twente Milieu app. Daar vindt u onder 

andere de volgende handige informatie:

• Afvalkalender met herinneringsfunctie

•  Meldingen maken van een volle of kapotte verzamelcontainer, niet geleegde container 
of illegaal gedumpt afval

• Welk afval hoort waar?

• Overzicht containerlocaties

Download nu de app van Twente Milieu in de App Store (Apple) of Google Play (Android) 

op uw telefoon.

Neem contact op met de klantenservice van Twente Milieu:

0900-8520111 (op werkdagen tussen 08.00-17.00 uur, lokaal tarief)

www.twentemilieu.nl/contact

U kunt een afvalzak van maximaal 30 liter weggooien in een 

restafvalcontainer. Dat is vergelijkbaar met een pedaalemmerzak. Die 

kunt u in vrijwel alle supermarkten en online kopen. Een afvalzak van 

meer dan 30 liter kan niet in een 

restafvalcontainer, want dan komt hij  

vast te zitten. Zo kan een volgende 

gebruiker zijn of haar vuilniszak 

niet kwijt. 

Welke afvalzakken zijn 
geschikt voor restafval?

40 liter 60 liter

Meer informatie over bovenstaande vindt u op de volgende pagina 

onder het kopje ‘Waar kunt u uw afval kwijt?’.

blik wordt drankkarton wordtplastic wordt

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



Waar kunt u uw afval kwijt?
Containers aan huis (alleen laagbouw)

Verzamelcontainers voor restafval  
(laag- en hoogbouw) 

Ieder huishouden in Hengelo kan gebruik maken van een verzamelcontainer voor restafval.  

Op www.twentemilieu.nl/hengelo/containerlocaties en in de gratis app van Twente Milieu vindt u 

waar deze in Hengelo staan.  U kunt iedere verzamelcontainer in Hengelo gebruiken.  U heeft de 

milieupas nodig om de verzamelcontainer te gebruiken. U betaalt in 2021 €1,30 per vuilniszak die u 

wegbrengt. Op www.twentemilieu.nl/handleidingogc vindt u een filmpje waarin u ziet hoe u de 

verzamelcontainer gebruikt.

Zo wordt het afval bij u thuis opgehaald:

Papier

4-wekelijks

Gratis

Gft

2-wekelijks

Per keer 

betalen

Restafval (Keuzecontainer 

of zorgcontainer) 
Zorgcontainer: wekelijks 
op afroep 
Keuzecontainer: 8-wekelijks 
Per keer betalen

Verpakkingen

4-wekelijks

Gratis

Grof afval (laag- en hoogbouw) 

Grof afval, zoals meubels, hout, witgoed en matrassen, hoort niet in de ondergrondse 

verzamelcontainer voor restafval of in uw grijze keuzecontainer en past hier ook niet in. Er 

zijn drie manieren van inzamelen:

Spullen die een ander nog kan gebruiken kunt u op afspraak laten ophalen door 

kringloopbedrijf Het Goed. U kunt het ook zelf naar Het Goed brengen. Bekijk hun website 

voor meer informatie www.hetgoed.nl of bel voor vragen naar 074 - 243 9614.

Tip: denk ook eens aan de weggeefhoek op Facebook. Een ander is misschien blij met uw 

‘afval’!

Milieupark 
Als inwoner van Hengelo kunt u gebruik maken van het Milieupark aan de 

Wegtersweg 9. Op het Milieupark kunt u allerlei soorten afval kwijt, zoals 

grof tuinafval, hout, matrassen, elektrische apparaten en klein chemisch 

afval. Om uw afval weg te brengen, heeft u de milieupas nodig. 

Milieupas; voor wie en wat?

Elk huis heeft één milieupas. De milieupas 

laat u achter in het huis dat u verlaat als u 

gaat verhuizen.

Met de milieupas heeft u toegang tot het 

Milieupark. Op het Milieupark kunt u grove 

afvalsoorten kwijt, zoals grof tuinafval, 

hout, matrassen, elektrische apparaten en 

klein chemisch afval. 

Met de milieupas kunt u de verzamelcontainer  

voor restafval openen.

Log in met uw milieupas en bekijk hoe vaak u de 

container(s) aan de straat zette of een afvalzak 

naar de verzamelcontainer bracht.

www.twentemilieu.nl/hengelo/inloggendiftar

1 3 42

Grof afval kunt u zelf wegbrengen naar het Milieupark aan de Wegtersweg. In 2021 kunt u 50 

kilo gratis wegbrengen. Sommige afvalsoorten zijn altijd gratis, bijvoorbeeld metalen, papier, 

oliën en vetten, verpakkingen, textiel en asbest.

Op rondslingerend afval en huisraad op straat staat een boete van 95 euro*.  
* Exclusief administratiekosten!

Grof afval kunt u op afspraak laten ophalen door Twente Milieu. Hiervoor betaalt u  

€ 22,50,- voorrijkosten en de eventuele kosten van het afval dat u meegeeft.

Kijk voor een uitgebreid overzicht op www.twentemilieu.nl/hengelo/tarieven.

Milieupleinen 
(laag- en hoogbouw) 

Milieupleinen vindt u vaak in de 

buurt van winkelcentra. Een 

milieuplein is een groepje 

onder- of bovengrondse 

verzamelcontainers bij elkaar. 

Hier kunt u gratis uw gescheiden 

afval kwijt, zoals verpakkingen, 

papier, textiel en glas. 

Keuzecontainer
Huishoudens die hun restafval niet naar de 

ondergrondse verzamelcontainer willen brengen 

kunnen gebruik maken van een keuzecontainer. Deze 

wordt 1x in de 8 weken geleegd. De keuzecontainer is 

een extra service en daarom duurder. Wilt u gebruik 

maken van een keuzecontainer? Neem dan contact 

op met de klantenservice van Twente Milieu. Dit 

kan digitaal via www.twentemilieu.nl/contact of 

telefonisch via 0900-8520111 (op werkdagen tussen 

08.00-17.00 uur, lokaal tarief).

In de papiercontainer passen 

kleine hoeveelheden in één keer. 

Scheur dozen daarom eerst in 

stukken voordat u deze in de 

container gooit. Gebruik voor 

het textiel afgesloten zakken, 

zodat het textiel droog blijft. Het 

glas kunt u los in de 

glascontainer gooien. Voor de 

verpakkingencontainer gebruikt 

u doorzichtige zakken van 

maximaal 40 liter. 

Een overzicht van de 

milieupleinen vindt u op 

www.twentemilieu.nl/

hengelo/containerlocaties of in 

de gratis app van Twente Milieu.

papier textiel glas verpakkingen 2 Zelf wegbrengen

        Het Goed

Laten ophalen

1

3

Heeft u geen milieupas? 

Vraag deze dan binnen 3 

maanden na verhuizing 

gratis aan via www.

twentemilieu.nl/hengelo/

milieupas of bel de 

klantenservice van Twente 

Milieu via 0900 - 852 01 11 

(lokaal tarief). Na 3 

maanden of bij verlies 

betaalt u één keer €10,- 

voor een nieuwe pas.

Zorgcontainer
De zorgcontainer is er voor huishoudens waar niemand 

in staat is om het restafval weg te brengen naar de 

ondergrondse verzamelcontainers. De zorgcontainer 

is een grijze container die u op afroep kunt laten legen 

door Twente Milieu. Kijk voor het aanvraagformulier 

op www.hengelo.nl/zorgcontainer of neem telefonisch 

contact op via telefoonnummer 14074.

Afvalbalie
De Afvalbalie is een mobiel inzamelpunt voor afval. Het is een omgebouwde, grote container waar u verschillende soorten afval 

gratis naartoe kunt brengen die niet in de (ondergrondse) container horen. Het is een extra service om u een ritje naar het 

Milieupark te besparen. De Afvalbalie staat op 18 verschillende locaties in de gemeente Hengelo. Kijk op 

www.twentemilieu.nl/afvalbalie wanneer de Afvalbalie bij u in de buurt staat en welke afvalsoorten u er (gratis) kwijt kunt.


