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

Tips voor grof afval
Afval dat niet in de minicontainer of verzamelcontainer
past, noemen we grof afval. Ga hier slim mee om, zodat u
niet onnodig kosten maakt of iets weggooit waar iemand
anders misschien nog wat mee kan. Enkele tips:
Zet het online

Verzamelplek in huis
Ga niet voor ieder stuk grof afval naar het Milieupark, maar
probeer in huis of in de garage een plek te creëren waar u het
verzamelt. Wanneer u voldoende hebt verzameld of van plan bent
om naar het Milieupark te gaan, kunt u alles tegelijk meenemen.
Houd er rekening mee dat u op het Milieupark het afval gescheiden moet aanbieden. Alleen afval waar niets meer mee gedaan kan
worden, mag in de bak voor restafval. Het meeste afval kan nog
worden hergebruikt, zoals hout, hard kunststof, groenafval, puin,
banden, etcetera.

Plaats online een advertentie en roep mensen op om uw spullen
gratis op te halen. Spullen die u niet meer kunt gebruiken, komen
een ander misschien nog goed van pas. Oude stoeptegels, stukken
hout of oude tuinmeubelen: wie weet maakt u er een ander blij
mee. Er zijn diverse platforms en websites waar u advertenties kunt
plaatsen.

Retourservice

Verbouwing

Bekijk goed welke afvalstromen u gratis kunt wegbrengen en houd
hier rekening mee bij het inpakken van de auto of aanhanger.
Grof tuinafval, piepschuim, metaal, elektrische apparaten, papier/
karton, (woning)textiel, spiegels en ruiten kunt u bijvoorbeeld
gratis wegbrengen naar het Milieupark. Op www.hofvantwente.nl
kunt u lezen welke afvalsoorten gratis gebracht mogen worden en
voor welk afval u €1,50 per 10 kilogram betaalt.

Bij een verbouwing komt veel grof afval vrij. Bekijk goed op welke
manier u met dit afval omgaat. Er zijn diverse bedrijven gespecialiseerd in verbouwingsafval. U kunt tijdelijk een container aan huis
laten plaatsen of het afval direct naar bijvoorbeeld een puinbreker
brengen. De bedrijven zijn hier speciaal op ingericht, waardoor u
flink op de kosten kunt besparen.

Steeds meer winkels bieden bij steeds meer producten een retourservice: wanneer u iets nieuws koopt, nemen ze het oude product
mee terug. Bij elektrische apparaten is deze mogelijkheid zelfs
wettelijk geregeld. Informeer ernaar wanneer u iets groots koopt.

Gratis grof afval

Download nu de gratis Twente Milieu app!
•	Vergeet nooit meer wanneer de container
aan straat mag door de handige afvalkalender met herinneringsfunctie
• Zoek op welk afval in welke container mag
•	Navigeer naar de dichtstbijzijnde
verzamelcontainers
•	Maak melding van een volle/defecte/
vergeten container of illegale dump
Beschikbaar voor smartphones en tablets met iOS,
Android of Windows.

“Eerste 100 dagen Diftar positief!”
De eerste drie maanden Diftar zitten erop in Hof van Twente. Per 1 januari 2017 is Diftar
ingevoerd en hebben wij uw medewerking gevraagd om uw afval zo goed mogelijk te scheiden.
Door alle grondstoffen te scheiden en afzonderlijk aan te bieden, zorgt u er voor dat de hoeveelheid restafval (in de grijze container) zo klein mogelijk blijft.
De eerste resultaten zijn verbluffend.
In de eerste drie maanden van 2017 is
nog maar 23 kilo restafval per inwoner
ingezameld. In de eerste drie maanden
van 2016 was dat nog 46 kilo. De helft
minder dus! U hebt ook 6 kilogram
groente-, fruit- en tuinafval meer
ingeleverd per inwoner en het aantal
kilogram verpakkingen is met twee
gestegen.
Goed nieuws voor ons, maar zeker ook
voor u. Door uw enthousiaste medewerking verwacht ik dat u aan het einde
van 2017 goedkoper uit bent dan in 2016.
Natuurlijk is het Diftar-systeem nog voor
verbetering vatbaar. De vraag is of we
iedereen inmiddels hebben kunnen
bereiken met onze voorlichting.

Of bijvoorbeeld alle inwoners al weten
dat je de grijze container het beste
alleen aan de straat kunt zetten als die
vol is. Als u een halfvolle container
aanbiedt betaalt u evenveel als dat u een
volle aanbiedt.

wethouder fysieke leefomgeving

De gemeente Hof van Twente heeft
gekozen voor het Diftar-systeem vanuit
milieuoogpunt. We willen onze omgeving zo schoon mogelijk achterlaten
voor de generaties na ons.
Dat lukt alleen met uw hulp! Als u uw
afval zo goed mogelijk scheidt, levert dat
een schone leefomgeving op en voordeel in uw portemonnee.
Harry Scholten

Maar liefst 50% minder restafval in
Hof van Twente!

Inwoners van Hof van Twente zijn sinds januari goed
bezig met afvalscheiding. Daar zijn we heel erg blij mee!
We zien het aantal grijze containers aan de straat verminderen. Net als het
aantal zakken dat naar de ondergrondse containers voor restafval wordt
gebracht. In het eerste kwartaal van dit jaar is er maar liefst 50% minder
restafval ingezameld dan in het eerste kwartaal van vorig jaar.
Een hele mooie prestatie! De hoeveelheid gescheiden
afvalsoorten is juist flink toegenomen. Op de volgende
pagina leest u meer over de eerste resultaten van het
nieuwe afvalbeleid.
Let op: voor een volle grijze restafvalcontainer betaalt
u evenveel als voor een halfvolle. Het is daarom slim
om de grijze container alleen vol aan de straat te zetten.

De eerste resultaten van Diftar…

De eerste drie maanden van Diftar zitten erop. Tijd om de balans op te maken: is de hoeveelheid
restafval gedaald en de hoeveelheid gescheiden afvalsoorten gestegen?

Restafval

Meer gescheiden afval
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Groente-, fruit- en tuinafval
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Papier

De hoeveelheid gescheiden afval is
flink gestegen. Van alle herbruikbare
afvalsoorten is in het eerste kwartaal van
dit jaar meer ingezameld dan in het eerste
kwartaal van vorig jaar. In de diagram
hiernaast zie u hoeveel kilo per persoon
van alle afvalsoorten is ingezameld.
Grootste stijger
De grootste stijger is de hoeveelheid
gft-afval. In het eerste drie maanden van
vorig jaar zamelden we 18 kilo gft-afval per
inwoner in, dit jaar is dat al 24 kilo per
persoon. Dat is een toename van ruim
33%! Mogelijk komt dat mede door de
invoering van de grote groene gftcontainer van 240 liter. Deze is sinds dit
jaar verkrijgbaar.
En hoewel landelijk de hoeveelheid papier
daalt, is de hoeveelheid ingezameld papier
in Hof van Twente juist gestegen. Een
mooi resulataat!
Welk afval waar?
Wilt u weten welk afval in welke bak mag?
Download dan de gratis app van Twente
Milieu of kijk op www.twentemilieu.nl/
hofvantwente/welkafvalwaar.
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Is er meer illegale dump sinds de
invoering van Diftar?
Illegale dump is het afval dat bewust
wordt gedumpt, bijvoorbeeld naast de
(ondergrondse) container. Tot nu toe zien
wij geen grote toename in de hoeveelheid
illegale dump. Wel is het aantal meldingen
van dump gestegen. Soms komen er
meerdere meldingen over hetzelfde afval
bij ons binnen. We zijn blij met deze
meldingen. Dat geeft ons een goed inzicht
in ‘probleemgebieden’ en zo kunnen we
actief handhaven en snel het afval
ophalen. Illegale dump melden? Neem
dan contact op met de gemeente Hof van
Twente, telefoonnummer 0547 – 85 85 85.

Heeft u veel onvermijdbaar
medisch afval in 2017?
Huishoudens 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 betalen door de invoering van Diftar mogelijk extra afvalstoffenheffing. De gemeente Hof
van Twente 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 kunt u krijgen?
De tegemoetkoming bestaat uit een aantal
gratis ledigingen van de grijze container of
aanbiedingen aan de ondergrondse restafvalcontainer. De compensatie is geldig vanaf het
moment dat het gemiddelde aantal keren per
jaar dat inwoners van Hof van Twente hun grijze
container aan de straat hebben gezet of een
vuilniszak naar de verzamelcontainer hebben
gebracht is bereikt. Het maximum aantal gratis
aanbiedingen is afhankelijk van het inzamelmiddel:

Maximaal aantal
gratis ledigingen

Inzamelmiddel

Tegemoetkoming vanaf

240 liter grijze container

Geldig vanaf de 11e lediging

10 keer

140 liter grijze container

Geldig vanaf de 11e lediging

16 keer

30 liter verzamelcontainer

Geldig vanaf de 81e aanbieding

76 keer

Het aanvraagformulier voor de tegemoetkoming komt rond augustus 2017 op www.hofvantwente.nl. Heeft u niet de beschikking
over internet? Neem dan contact op met de gemeente Hof van Twente, telefoonnummer 0547 - 85 85 85. Let op dat u de tegemoetkoming voor 1 oktober 2017 aanvraagt.

Vernieuwd Milieupark Bruins en Kwast geopend
Op donderdag 20 april opende wethouder Harry Scholten het vernieuwde Milieupark in Goor.
Met de vernieuwingen wordt de service naar de inwoners van Hof van Twente toe verruimd.
U kunt vanaf nu vaker terecht op het Milieupark. De nieuwe
openingstijden van Milieupark Bruins en Kwast zijn:
• Woensdag tussen 12.30 - 16.30 uur
• Vrijdag tussen 09.00 - 16.30 uur
• Zaterdag tussen 09.00 - 16.00 uur
Tarief per 10 kilo
Vanaf nu wordt het afval dat gebracht wordt gewogen op de weegbrug. Een deel van
de afvalsoorten kan nog steeds gratis gebracht worden, voor de overige stromen
betaalt u €1,50 per 10 kilo. Op www.hofvantwente.nl kunt u lezen welke afvalsoorten
gratis gebracht mogen worden en voor welk afval u betaalt.
Let op: alle soorten afval worden gewogen. Met betaalde en gratis afvalsoorten gaat u
vaker over de weegbrug, tenzij u alles betaald. Het is daarom slim om eerst het gratis
afval weg te brengen en vervolgens het betaalde afval, of vice versa.
Milieu- en pinpas
U heeft uw milieupas nodig om toegang te krijgen tot het Milieupark. Dit is de blauwgroene pas met oranje bloemen erop. Mogelijk gebruikt u deze pas al voor het
openen van de (ondergrondse) restafvalcontainer. U heeft deze pas in juli 2016
ontvangen. Heeft u geen milieupas? Vraag er dan een aan via de gemeente Hof van
Twente. Brengt u afval waar u voor betaalt? Vergeet dan niet uw pinpas. U kunt
uitsluitend met de pin betalen.

Wethouder Harry Scholten gebruikt als eerste inwoner van
Hof van Twente de weegbrug van het vernieuwde Milieupark.

