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Gemeente Enschede gaat over op Diftar

Tips voor minder restafval

Extra
regelingen
Sommige huishoudens
kunnen een tegemoetkoming
in de kosten krijgen bij de
gemeente Hof van Twente.
Deze huishoudens moeten anders door
de invoering van Diftar extra
afvalstoffenheffing betalen, of kosten
betalen die zij niet kunnen opbrengen.
Het gaat hierbij om huishoudens die in
aanmerking komen voor kwijtschelding
en huishoudens met medisch afval.
Kwijtschelding
Huishoudens die in aanmerking komen
voor kwijtschelding krijgen het vaste
deel en een aantal ledigingen gratis.
Hoeveel ledigingen precies is nog niet
bekend. Dit moet de gemeenteraad nog
beslissen. We houden u hierover op de
hoogte via het Hofweekblad en via de
website van de gemeente.
Medisch afval
Het college van Burgemeester &
Wethouders onderzoekt of het mogelijk
is om chronisch zieken met veel medisch
afval, bijvoorbeeld stomamateriaal,
incontinentiemateriaal en dialysemateriaal te compenseren met een aantal
gratis ledigingen. De gemeenteraad
moet hier nog een besluit over nemen.

Gemiddeld gooit een inwoner van Hof van Twente 195 kilo
afval in de grijze container. Ongeveer 135 kilo is eigenlijk
geschikt voor hergebruik. Een kans dus om nog beter het afval
te scheiden. Maar hoe doet u dit? Deelnemers die eerder dit
jaar mee hebben gedaan aan het project 100-100-100 van
Twente Milieu geven tips:
Bedenk voor je iets in de restafvalbak gooit eerst goed of iemand anders er nog
gebruik van zou kunnen maken (kringloop, marktplaats), of er nog delen aan
zitten die hergebruikt kunnen worden (ritsen, clips van kapotte tassen enz.) en of
er recyclebare grondstoffen in zitten die je apart kunt aanbieden. Zo blijft er
weinig over wat echt in de restafvalbak moet. Tip van: Yvette Tan
Sommige producten kun je gemakkelijk vervangen door iets recyclebaars.
Bijvoorbeeld kattenvoer in blik in plaats van eenmalige aluminiumverpakkingen.
Tip van: Leo van Raaij
Gebruik een klein gft-bakje in de keuken. Bij voorkeur een open bakje
zodat het gft droogt en niet gaat ruiken. Tip van: Bas Assink
Gebruik wasbare luiers. Dat scheelt een heleboel restafval, en ze
zien er nog leuk uit ook! Tip van: Suzanne Bouwmeester
Sinds kort ben ik gestopt met pedaalemmerzakken. Ik gebruik nu gewoon een stuk krant.
Werkt prima! Tip van: Sabine Gerrits
Kijk voor meer tips en trucs van inwoners uit Twente op
twentemilieu. 100-100-100.nl/tips

Hof van Twente zonder afval
Het laatste nieuws over afval scheiden in Hof van Twente

“Steeds minder restafval
in Hof van Twente”
Op 1 januari 2017 verandert er veel als het om afval gaat. Vanaf dat
moment gaan we ons afval nog beter scheiden en hergebruiken.
Van afval zoals papier, glas, GFT of verpakkingen kunnen weer
nieuwe producten worden gemaakt. Afval scheiden loont dus!
Alle Twentse gemeenten samen willen
in 2030 90% van het afval kunnen
hergebruiken. Om dat te kunnen halen
hebben we uw medewerking hard nodig.
Het is de bedoeling dat u straks thuis uw
afval zo goed mogelijk gaat scheiden.
Hebt u twijfels of dat wel gaat lukken?
Om eerlijk te zijn: ik was mezelf ook
nooit zo bewust van het scheiden van
afval. Tot ik afgelopen voorjaar meedeed
aan de actie 100-100-100 van Twente
Milieu. De deelnemers aan deze actie
hebben gedurende 100 dagen geprobeerd het afval zo maximaal mogelijk te
scheiden. De opdracht was: zo weinig
mogelijk restafval overhouden. Ik heb
daardoor zelf ervaren dat het kan! Door
het aanbrengen van een kleine aanpassing in ons gedrag kunnen we samen

Milieupas
U heeft de milieupas nodig om op de
website www.twentemilieu.nl/
inloggendiftar te kunnen zien hoe vaak u
restafval aanbiedt. Voor inwoners die
gebruik maken van een ondergrondse
restafvalcontainer is de milieupas ook de
toegang tot de container.
De milieupas hoort bij het huis. Als u
verhuist, laat dan de milieupas achter.
De milieupas is eind juli 2016 per post bij
u bezorgd. Heeft u geen milieupas?

Harry Scholten wethouder fysieke leefomgeving

Waarom Diftar?
GFT 72 kg
PAPIER 17 kg
GLAS 10 kg

Vraag er dan één aan bij de gemeente
Hof van Twente, telefoonnummer
0547-858585.

VERPAKKINGEN 25 kg
TEXTIEL 10 kg
OVERIG 39 KG
RESTAFVAL
60 kg
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zorgen voor een schoner milieu. En vanaf
volgend jaar besparen u en ik daar nog
geld mee ook.
Gemeente en Twente Milieu maken voor
de invoering van Diftar graag gebruik
van de ervaringen van de deelnemers
aan 100-100-100. In deze nieuwsbrief
vindt u – naast uitgebreide informatie
over Diftar- alvast wat praktische tips
van de deelnemers. En hebt u na het
lezen van deze nieuwsbrief nog vragen?
Kom dan naar één van onze informatieavonden. Er is voor elke kern een informatieavond gepland. In deze nieuwsbrief kunt
u lezen wanneer en waar de informatieavond voor uw kern plaatsvindt. U bent
van harte welkom!

De gemeente Hof van Twente wil afval scheiden stimuleren,
zodat er meer afval voor hergebruik beschikbaar komt.
Afval -zoals bijvoorbeeld papier, glas, GFT of verpakkingen- kan
dienen als grondstof voor nieuwe producten.
De gemeente streeft naar slechts 50 kilo
restafval per inwoner in 2030. Op dit
moment wordt in Hof van Twente nog
195 kilo restafval per inwoner per jaar
ingezameld. Daarvan kan ongeveer
135 kilo opnieuw worden gebruikt als
het gescheiden wordt ingezameld.

Om het scheiden van afval nog meer te
stimuleren, voert de gemeente daarom
op 1 januari 2017 Diftar in, een systeem
waarbij de afvalstoffenheffing is opgebouwd uit twee delen: een vast
en een variabel deel.
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De afvalstoffenheffing is vanaf dat
moment opgebouwd uit twee delen:
een vast en een variabel deel. De
variabele kosten worden bepaald door
het aantal keren dat u restafval aanbiedt.
Restafval is het ‘echte’ afval dat overblijft
als alle grondstoffen goed gescheiden
zijn. Kortom: afval scheiden loont!
Wat betaal ik straks?
De gemeenteraad moet nog een besluit
nemen over de tarieven. Dat gebeurt
aan het eind van dit jaar. Het tarief is
gebaseerd op het aantal liters. Zo kost
een grote grijze container van 240 liter
straks 4x zoveel als een vuilniszak van
60 liter die naar de ondergrondse
container wordt gebracht. U betaalt dus
niet per kilo.

Gemeentehuis (raadzaal)

Markelo

Dinsdag 27 september

Het Beaufort

Delden

Dinsdag 12 oktober

Parochiehuis

Hengevelde

Dinsdag 25 oktober

Gebrande Waateren

Diepenheim

Donderdag 3 november

Zalencentrum de Pol

Bentelo

Woensdag 9 november

De Hagmöll

Let op: de data in Bentelo en Delden zijn gewijzigd sinds de publicatie in het
Hofweekblad.
Uiteraard kunt u ook altijd met uw vragen terecht bij de klantenservice van
Twente Milieu. Dit kan via info@twentemilieu.nl of 0900 - 8520111
(op werkdagen tussen 08.00-17.00 uur).

Hoe weet de Test het
gemeente
Diftarsysteem
hoe vaak ik Vanaf 1 januari 2017 betaalt u
voor het aantal keren dat u
afval wegde grijze container aan straat
zet of een vuilniszak naar de
gooi?
ondergrondse restafval-

Door een chip in de minicontainer of via uw milieupas. Minicontainers hebben
een zogenoemde chip.

Gebruikers van ondergrondse containers
hebben een milieupas. De containerchips en de milieupas zijn gekoppeld aan
een woning. Elke keer als u de container
aan straat zet of afval in een ondergrondse
restafvalcontainer gooit, wordt dat
elektronisch geregistreerd. Zo kan de
gemeente berekenen hoe vaak u afval
weggooit.
Milieupas verloren of container
gestolen?
Geef het door aan de gemeente Hof van
Twente (telefoonnummer 0547-858585).
De containerchips of milieupas worden
op een zwarte lijst gezet, zodat ze niet
meer gebruikt kunnen worden.
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container brengt.
Het nieuwe systeem wordt eerst uitgebreid getest. U kunt meedoen met de
test via de website van Twente Milieu.
Daar kunt u zelf meekijken hoe vaak u
restafval heeft aangeboden. Dit kan op
de website www.twentemilieu.nl/
inloggendiftar. U kunt inloggen met uw
postcode, huisnummer en milieupas.
Die is eind juli 2016 per post bij u
bezorgd. Zo kunt u aan het einde van
het jaar zelf uitrekenen hoe u uw
afvalkosten kunt beïnvloeden.
Let op: het systeem zit nog in een testfase. Ziet u iets
dat niet klopt? Laat het ons weten! Dit kan door
contact op te nemen met de klantenservice van
Twente Milieu via info@twentemilieu.nl of
0900-8520111 (op werkdagen tussen 08.00-17.00 uur).

Ik betaal straks per kilo
Onjuist. U betaalt straks voor het aantal
keren dat u een zak naar de ondergrondse restafvalcontainer brengt of
de grijze container aan straat zet. Het
maakt daarbij niet uit of u 10 kilo of het
maximum gewicht van 70 kilo in de
grijze container heeft zitten.

Ik ga straks voor mijn buren betalen
als zij hun afval in mijn container
gooien
Onjuist. U betaalt per keer dat u
restafval (de grijze container of een
vuilniszak) aanbiedt, niet per kilo.
Zet daarom volle containers aan de weg.
De zak van uw buurman heeft geen
invloed op het tarief dat u betaalt.

Gescheiden afval gratis
naar milieuplein
Gescheiden afval kunt u gratis kwijt wegbrengen naar een
milieuplein.
Op het milieuplein vindt u een aantal (ondergrondse) containers voor bijvoorbeeld
verpakkingen, glas en textiel. In de gemeente Hof van Twente zijn verschillende
milieupleinen. Wilt u weten waar bij u in de buurt een milieuplein is? Kijk dan op
www.twentemilieu.nl.

Doe de test en kijk hoe goed u
afval kunt scheiden.

1. Kapotte glazen vaas
a. Glas
b. Restafval
c. Afvalbrengpunt

2. Kapotte sok
a. Textiel
b. Restafval
c. Verpakkingen

3. Melkpak
a. Papier
b. Restafval
c. Verpakkingen

4. Kapotte
wasmand
a. Verpakkingen
b. Restafval
c. Afvalbrengpunt
De kapotte wasmand hoort thuis op het
afvalbrengpunt. Ondanks dat het misschien
gemaakt is van plastic, hoort het niet bij de
verpakkingen. Alleen plastic dat bedoeld is voor
eenmalig gebruik (bijvoorbeeld een boterkuipje
of broodzak) hoort bij verpakkingen.

Vanaf 1 januari 2017 verandert
de gemeentelijke afvalstoffenheffing. U betaalt niet langer
één vast bedrag.

Maandag 26 september

Afval scheiden is nutteloos.
Het komt toch op één afvalberg…
Onjuist. Gescheiden afval kan dienen
als grondstof voor nieuwe producten.
Twente Milieu voert het gescheiden
afval van de inwoners van Hof van
Twente gescheiden af. Het wordt ook
gescheiden verwerkt. Zo wordt van oud
glas nieuw glas gemaakt en wordt van
oud papier nieuw papier gemaakt.
Wist u trouwens dat van oud plastic
onder andere tennisballen en fleecetruien worden gemaakt?

Sinds vorig jaar mogen drankenkartons en blik
bij de plastic verpakkingen. Drankenkartons zijn
bijvoorbeeld pakken van zuivel, sap en soep. Het
melkpak hoort dus bij de verpakkingen.

Afval
scheiden
loont!

Goor

De gemeente voert Diftar in om geld
te verdienen
Onjuist. De afvalstoffenheffing is een
zogenaamde ‘sluitende begroting’. Dat
betekent dat de inkomsten gelijk zijn
aan de uitgaven. Bij uitgaven kan worden
gedacht aan het ophalen van het afval of
het plaatsen van ondergrondse containers.
Een gemeente verdient niet op de afvalstoffenheffing en dat mag ook niet.
Vallen de kosten mee en blijft er aan het
einde van het jaar een positief saldo over?
Dan ziet u dat verschil terug in een
lagere afvalstoffenheffing.

Quiz:
welk afval waar?

De kapotte sok mag bij het textiel. Ook nietherdraagbaar textiel mag in de textielcontainer.
Kleding dat niet geschikt is voor hergebruik
wordt vervezeld. Vervezeling betekent dat de
kleding helemaal wordt ‘uitgeplozen’ totdat er
alleen nog vezels over zijn. Van de vezels kunnen
nieuwe producten worden gemaakt.

Heeft u vragen over Diftar? In het najaar zijn er informatie-avonden in de
verschillende kernen van Hof van Twente. De informatieavonden duren van
19.00-20.30 uur.

Broodje aap

De glazen vaas hoort bij het restafval. Dit kun je
kwijt in de grijze container of de vuilniszak, maar
natuurlijk ook op het afvalbrengpunt. Een vaas
hoort niet in de glascontainer, omdat het geen
verpakkingsglas (zoals wijnflessen of conservenpotjes) is. Dit glas heeft een ander smeltpunt.

Informatieavonden
Diftar
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