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Gemeente Enschede gaat over op Diftar

Wat betaalt u straks met Diftar?

Het laatste nieuws over afval scheiden in Hof van Twente

In de tabellen hieronder ziet u de tarieven voor 2017. Deze zijn vastgesteld in de gemeenteraad
van 29 november 2016. Wilt u weten wat dit voor u betekent in vergelijking met 2016?
Kijk voor de flyer met rekenvoorbeelden op www.twentemilieu.nl/hofvantwente/
rekenmachinediftar.

€134,00

Meerpersoonshuishoudens
Alle huishoudens

€68,60

140 l

€30,00

140 l

€52,55

Extra grijze restafvalcontainer 140 ltr

240 l

€30,00

Grijze restafvalcontainer 240 ltr

€30,00

€85,10

240 l

Was in 2016:

Extra grijze restafvalcontainer 240 ltr

€30,00

€102,65

140 l

2017

Grijze restafvalcontainer 140 ltr

Groene gftcontainer 140 ltr

€30,00

140 l

€30,00

240 l

Groene gftcontainer 240 ltr

€30,00

Nvt

240 l

Extra groene gftcontainer 240 ltr

€30,00

Nvt

240 l

€32,50

Extra groene gftcontainer 140 ltr

Oranje verpakkingencontainer 240 ltr

Gratis

Gratis

Ondergrondse container 30 ltr (milieupas)

€30,00

30 l

Type container
Grijze restafvalcontainer 140 ltr

€4,80

Nvt

Grijze restafvalcontainer 240 ltr

€8,25

Nvt

Groene gftcontainer 140 ltr

Gratis

Nvt

Groene gftcontainer 240 ltr

Gratis

Nvt

Oranje verpakkingencontainer 240 ltr

Gratis

Nvt

Ondergrondse container 30 ltr (milieupas)

€1,02

Nvt

€105,30

Tarieven per container (naast basistarief)
Container

Was in 2016:

140 l

€117,55

Eénpersoonshuishouden

2017

240 l

Was in 2016:

140 l

2017

240 l

Huishouden

Tarieven per keer dat u afval aanbiedt

240 l

Basistarieven

€49,00

€85,05

30 l

Tarieven overige diensten
Dienst

Hof van Twente zonder afval

2017

Was in 2016:

Omwisselen of brengen van
één container

€25,00

€25,00

Ophalen van één of
twee containers

€10,00

€25,00

Grijze container inleveren en
gebruik maken van ondergrondse restafvalcontainer

Gratis

Nvt

Toesturen nieuwe milieupas

€10,00

€25,00

“Afval scheiden loont!”
Met ingang van het nieuwe jaar verandert er veel op het gebied van de
afvalinzameling en de afvalstoffenheffing. In deze nieuwsbrief informeren
we u daar uitgebreid over.Vanaf 1 januari betaalt u niet langer één vast
bedrag voor de afvalstoffenheffing. Vanaf dat moment is de heffing
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. Voor iedere keer
dat u uw grijze container aan de weg zet
of een vuilniszak naar de ondergrondse
restafvalcontainer brengt betaalt u een
bedrag. De tarieven daarvoor vindt u in
deze nieuwsbrief. Afval scheiden loont
dus vanaf 1 januari a.s!
De gemeenteraad heeft bij het vaststellen van het nieuwe beleid rekening
gehouden met inwoners die – onvermijdbaar – veel medisch afval hebben.
Zij ontvangen compensatie vanaf het

moment dat zij het gemiddelde aantal
ledigingen hebben bereikt.
Ook aan inwoners die van een minimum
inkomen moeten leven is gedacht.
Zij komen, onder bepaalde voorwaarden,
voor kwijtschelding in aanmerking.
Voor alle inwoners geldt dat u geld kunt
besparen door uw afval zo goed mogelijk
te scheiden en het restafval daardoor zo
beperkt mogelijk te houden. Een kleine
verandering van uw gedrag kan al veel
voordelen opleveren.
Een beter voornemen voor het nieuwe
jaar kan ik bijna niet bedenken.
Harry Scholten wethouder fysieke leefomgeving

Toegang tot Milieupark Bruins en Kwast
met milieupas
Sinds 1 oktober hebben inwoners van Hof van Twente toegang met hun milieupas tot
Milieupark Bruins en Kwast aan de Mossendamsdwarsweg in Goor. Hier kunt u op vrijdag
tussen 12.30-16.30 uur en op zaterdag tussen 09.00- 14.00 uur terecht met uw afval.
Volgend jaar verandert het tarief voor

onze de gemeentelijke informatie-

het brengen van afval naar het

rubriek in het Hofweekblad.

Milieupark. Zodra de weegbruggen

Kijk voor meer informatie en tarieven
op www.hofvantwente.nl >
Inwoners > Afval > Milieupark
Kwast
Bruins en Kwast.

daarop aangepast zijn betaalt u €1,50
per 10 kilo. Wij houden u op de hoogte
van de definitieve ingangsdatum via

Dit kan alleen wanneer de container op het eigen terrein
geplaatst kan worden, bijvoorbeeld een schuurtje.
De gft-container zet u dan in een bestaande route, op
de gebruikelijke inzameldag aan straat. U betaalt per jaar
naast de kosten van 30 euro voor het gebruik van de
ondergrondse container dan ook 30 euro voor het
gebruik van de gft-container.

Tarieven
Op de achterzijde van deze nieuwsbrief
vindt u de tarieven voor 2017. Het tarief
is gebaseerd op het aantal liters.
Zo kost een grote grijze container van
240 liter straks 8x zoveel als een
vuilniszak van 30 liter die naar de
ondergrondse container wordt gebracht.
U betaalt dus niet per kilo.

Heeft u veel onvermijdbaar
Terugblik
medisch afval in 2017?
informatieHuishoudens in Hof van Twente waar sprake is van een
chronische ziekte met veel onvermijdbaar medisch afval, kunnen
bij de gemeente een tegemoetkoming aanvragen. Onder medisch
afval verstaan we bijvoorbeeld stomamateriaal, incontinentiemateriaal en dialysemateriaal.
Chronisch zieken met veel medisch afval gaan door de invoering van Diftar mogelijk
extra afvalstoffenheffing betalen. De gemeente
vindt dat niet wenselijk en komt daarom met
een tegemoetkoming. Hierdoor kunt u uw
grijze container vaker laten legen of vaker de
ondergrondse restafvalcontainer gebruiken zonder dat
hier extra kosten aan verbonden zijn.
Welke tegemoetkoming kan ik krijgen?
Chronisch zieken met veel medisch afval krijgen een aantal
ledigingen van de grijze container of aanbiedingen aan de
ondergrondse rest-afvalcontainer gratis. De compensatie is
geldig vanaf het moment dat het gemiddelde aantal ledigingen
bereikt is. Het maximum aantal gratis aanbiedingen is
afhankelijk van het inzamelmiddel:
240 liter grijze container

10 keer

geldig vanaf de 10e lediging

140 liter grijze container

16 keer

geldig vanaf de 10e lediging

30 liter ondergrondse container

76 keer

geldig vanaf de 80 aanbieding
e

De compensatie wordt achteraf verrekend. Nadere informatie over het aanvragen
van de tegemoetkoming volgt.

Geen ruimte voor een gft-container?
Wanneer u geen ruimte heeft voor een groene gft-container kun u het gft-afval bij het
restafval verzamelen en naar de ondergrondse container brengen. Om te voorkomen
dat de zakken te zwaar worden en het afval te lang in huis staat (met kans op stank), zijn
de inwerptrommels van de ondergrondse restafvalcontainers verkleind naar 30 liter.
Dit is vergelijkbaar met een pedaalemmerzak. Voorheen waren de inwerpopeningen
60 liter. Het tarief dat u per keer betaalt wanneer u afval in de ondergrondse restafvalcontainer gooit vindt u op de achterzijde van deze nieuwsbrief

Ziezo, afval
scheiden
doe je zo!

avonden Diftar
In Hof van Twente is recent een reeks van
zes informatieavonden gehouden over de
invoering van Diftar. Tijdens de informatieavonden zijn inwoners geïnformeerd over
de komende veranderingen en de invloed
die u via Diftar heeft op de gemeentelijke
afvalstoffenheffing. Daarnaast kregen we
veel bruikbare tips van inwoners. Zo zijn
naar aanleiding van deze informatiebijeenkomsten bijvoorbeeld de inwerpopeningen
van de ondergrondse restafvalcontainers
verkleind van 60 liter naar 30 liter.
Het tarief per inworp wordt dan ook
gehalveerd (zie hiervoor de achterzijde
van de nieuwsbrief). Onderwerpen als
medisch afval en kwijtschelding kwamen
eveneens aan de orde. Ook kwamen er
vragen over welke container het meest
geschikt is in welke situatie. Hierin speelt
uw persoonlijke voorkeur een belangrijke
rol. Wat van belang is om te weten, is dat
met de invoering van Diftar met een prijs
per liter wordt gerekend. De tarieven zijn
daardoor in verhouding gelijk, waardoor
het niet uitmaakt welk volume container u
gebruikt. Wilt u toch liever een ander
formaat container? Neem dan contact op
met de gemeente Hof van Twente.

Container
wisselen voor
ander formaat
Zowel de groene gft- als de grijze restafvalcontainer zijn vanaf 1 januari 2017
beschikbaar in twee formaten: 140 en
240 liter. De verpakkingencontainer is
er alleen in het formaat van 240 liter.
Het is mogelijk om de containers om te
wisselen voor een ander formaat dat
beter bij uw huishouden past. Hier zijn
wel kosten à €25,- aan verbonden. Wilt u
hier meer informatie over? Neem dan
contact op met de gemeente Hof van
Twente via 0547 - 85 85 85.
Bent u net verhuisd of heeft u een nieuwbouwwoning? Dan worden – indien
gewenst – de containers kosteloos
gewisseld of bij de woning geplaatst
binnen twee maanden na uw verhuizing.

De veertien Twentse gemeenten, waaronder Hof van Twente, willen afval
scheiden stimuleren.
De gemeenten streven samen naar een
afvalloos Twente. Afvalloos betekent in
dit geval maximaal 50 kilo restafval per
persoon per jaar. De Twentse gemeenten
startten daarom samen de campagne
‘Ziezo, afval scheiden doe je zo!’. Het doel
van de campagne is om door ervaringen
en tips elkaar en anderen te inspireren tot
het nog beter scheiden van afval.
De campagne herken je aan het groene
logo met het duimpje. Nieuwsgierig?
De website met informatie, inspiratie en
tips is vanaf nu live.
Kijk op www.afvalloostwente.nl.

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

1. Leeg flesje koffiemelk
a. Restafval
b. Glas
c. Verpakkingen

2. Kapotte kerstbal
a. Glas
b. Verpakkingen
c. Restafval

3. Kapotte feestjurk
a. Textiel
b. Restafval
c. GFT

4. Gebroken wijnglas
a. Verpakkingen
b. Restafval
c. Glas

Antwoord B: restafval. Drinkglazen, zoals een
wijnglas, zijn gemaakt van hittebestendig glas en
hebben een ander smeltpunt dan
verpakkingsglas. Het is daarom restafval.

Inwoners die gebruik maken van een
ondergrondse restafvalcontainer
kunnen een groene container voor
gft-afval aanvragen bij de gemeente
Hof van Twente.

Quiz:
welk afval waar?

Antwoord A: textiel. Ook
niet-herdraagbaar textiel
mag in de textielcontainer.
Kleding die niet geschikt
voor hergebruik wordt
vervezeld. Van de vezels
worden nieuwe garens
gemaakt.

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

Huishoudens in Hof van Twente komen,
onder bepaalde voorwaarden, in aanmerking voor kwijtschelding van de
afvalstoffenheffing. Huishoudens die
hiervoor in aanmerking komen krijgen
het vaste deel plus € 41,25 per half jaar
kwijtgescholden. Het vaste deel bestaat
uit een basistarief en het tarief voor
maximaal twee inzamelmiddelen.

Antwoord C: restafval. Het is geen eenmalige
verpakking en hoort daarom niet in de glasbak.

Gft-afval bij
hoogbouw

Antwoord B: glas. In de glascontainer mag
verpakkingsglas. Het glas mag met restjes en
deksel in de glascontainer gegooid worden. Een
vuistregel: is het glas voor eenmalig gebruik en
was er drank, voedsel of cosmetica in verpakt?
Dan hoor het in de glasbak.

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, dus hoe
vaak u uw grijze container aan de straat
zet of een vuilniszak naar de ondergrondse
restafvalcontainer brengt. Restafval is
het ‘echte’ afval dat overblijft als alle
grondstoffen goed gescheiden zijn.
Kortom: afval scheiden loont!

Afval scheiden Kwijtschelding
loont!

