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Samen voor minder afval in Oldenzaal
Allereerst wil ik iedereen bedanken voor het scheiden van afval! 

Afval, zoals verpakkingen, gft, textiel en papier, zamelen we steeds 

vaker gescheiden in. En dat is goed! Want deze materialen kunnen 

we opnieuw gebruiken voor nieuwe producten. Dat scheelt erg veel 

grondstoffen en is goed voor het milieu.

Afvalinzameling en corona

Het afgelopen jaar zijn we meer thuis gebleven, hebben we meer 

tijd gehad om op te ruimen en hebben we waarschijnlijk ook meer 

afval weggegooid. Op het afvalbrengpunt was het drukker dan 

normaal en sommige containers en milieupleintjes raakten ondanks 

de extra inzet van medewerkers toch eerder vol. 

Afval scheiden

Afval scheiden is erg belangrijk, zo blijft er minder restafval over en 

dat is beter voor het milieu. Toch wordt ons afval lang niet altijd 

goed gescheiden. Vandaar dat we de afvalstoffenheffing voor 2021 

hebben moeten verhogen. 

Verpakkingen, textiel, oud papier en glas kunnen dan niet 

gerecycled worden en moeten als restafval worden verwerkt. Dat 

brengt onnodige kosten met zich mee. In plaats van een vergoeding 

voor het gescheiden inzamelen, moet er extra betaald worden voor 

de verwerking als restafval. Dit is erg zonde, want deze extra kosten 

moeten we uiteindelijk met zijn allen via de afvalstoffenheffing 

betalen. De komende periode brengen we het goed scheiden van 

afval opnieuw onder de aandacht en zullen we de inhoud van de 

gft- en verpakkingencontainers weer gaan controleren. 

Verpakkingenafval wordt gerecycled 

Verpakkingen van plastic, blik en drankenkartons die u 

gescheiden inlevert, worden gerecycled tot nieuwe 

verpakkingen of andere producten. Wanneer er te veel 

vervuiling tussen het verpakkingsafval zit, wordt de volledige 

partij afgekeurd. De verpakkingen kunnen dan niet gerecycled 

worden en moeten worden verbrand. In plaats van een 

vergoeding voor de inzameling van verpakkingen, moet er 

betaald worden voor de verwerking van restafval. Dat is niet 

alleen slecht voor het milieu, maar ook erg zonde. Doe bij 

twijfel dus altijd bovenstaande check, zo houden we samen de 

kosten zo laag mogelijk.

Controles in 2021

Veel Oldenzalers scheiden hun verpakkingen goed, maar er zijn 

ook mensen die bewust hun restafval in de gratis 

verpakkingencontainer (of gft-container) gooien om te besparen 

op de kosten. Daardoor worden  hele ladingen verpakkingen 

afgekeurd en verbrand. Dat kost de inwoners die het wél goed 

doen indirect geld. Mede daarom komen er ook dit jaar 

controleacties, waarbij de inhoud van de verpakkingen- of 

gft-container wordt gecontroleerd. Zit er afval in dat er echt niet 

in hoort? Dan blijft de container staan en volgt mogelijk een 

boete. Kijk voor meer informatie op 

www.twentemilieu.nl/verpakkingen

Verpakkingen van plastic, blik en drankenkartons mogen in de verpakkingencontainer. Dat kan de verpakkingencontainer bij u aan huis 

zijn, maar ook de verzamelcontainer in de wijk. Twijfelt u weleens of iets in de verpakkingencontainer mag? Volg dan onderstaand 

stappenplan. Kunt u op alle drie de vragen ‘ja’ antwoorden? Dan mag het in de verpakkingencontainer!

Zwerfafval 

In Oldenzaal zijn er mooie initiatieven ontstaan zoals Schoon 

Oldenzaal, deelnames aan World Cleanup Day en verschillende 

buurtinitiatieven die zwerfafval tegengaan. Ook zijn er steeds meer 

inwoners die tijdens een wandeling de handen uit de mouwen 

steken. Natuurlijk zou dit niet nodig zijn als we allemaal ons afval in 

de afvalbak zouden gooien, helaas is dat niet altijd het geval. Dan is 

het bewonderingswaardig om te zien dat er veel initiatieven en 

inwoners zijn die hier iets aan doen en daarmee ook bijdragen aan 

de bewustwording bij anderen. De gemeente kan hierin 

ondersteunen, zo hebben we grijpers te leen en bieden we 

handschoenen en afvalzakken aan. Het verzamelde zwerfafval 

kunnen we ophalen. Wilt u hier gebruik van maken? Neem dan 

contact met de gemeente op. 

Meer informatie over afval scheiden en uw persoonlijke 

afvalkalender kunt u vinden op www.twentemilieu.nl/oldenzaal of 

via de app van Twente Milieu.

Ik wens u een gezond, gelukkig en 

succesvol 2021 en hoop dat we ook dit 

jaar bewust met ons afval omgaan. 

Samen houden we Oldenzaal schoon!

Evelien Zinkweg, 

Wethouder Milieu, Afval, 

Duurzaamheid

In 2021 betaalt u de volgende tarieven voor uw afval:

Afvaltarieven 2021

Check of het klopt, wat u in de verpakkingen-
container stopt!

Vast basisbedrag (voor ieder huishouden gelijk)

€226,90

Tarief per keer

Grijze restafvalcontainer, 140 liter €5,57

Grijze restafvalcontainer, 240 liter €9,55

Ondergrondse restafvalcontainer, 30 liter €1,07

Groene gft-container, 140 en 240 liter Gratis

Oranje verpakkingencontainer, 240 liter Gratis

Check of het klopt, wat je in de oranje verpakkingencontainer  stopt!

Is de verpakking van plastic , 
blik  of een drankenkarton? *

Is de verpakking leeg?
Helemaal schoon hoeft niet.

Volle verpakkingen
Leeg deze eerst in de juiste 
container, daarna mag de 
verpakking in de oranje 
verpakkingencontainer.

Piepschuim
-sgnikkaprev dleebroovjiB 

materiaal om een televisie.

Waar wel:  Afvalbrengpunt.

Hard kunststof
Bijvoorbeeld tuinstoelen 
en speelgoed.

Waar wel:  Afvalbrengpunt.

Lege verpakkingen
Deze mogen direct in de oranje 
verpakkingencontainer.

Plastic
• Plastic flesjes
• Wasmiddelflacons 
• Folies (max. 75 cm)

Blik
• Conservenblikjes
• Frisdrankblikjes
• Limonadesiroopblikjes

Drankenkarton
• Sappakken 
• Zuivelverpakkingen
• Wijnverpakkingen

Spuitbussen
Bijvoorbeeld deodorant- 
en haarlakbussen. 

W aar wel:  Restafval.

Kitkokers
Waar wel:  Restafval.

Verfblikken
  Waar wel:  Klein chemisch afval 
(met restje) of Restafval (leeg).

Dan mag het in de verpakkingencontainer, bedankt!

* En is het bedoeld om maar 1x te gebruiken?

Is het géén uitzondering?
Uitzonderingen zijn:



De aanslagen gemeentelijke belastingen komen er weer aan. 

U vindt de aanslag in de laatste week van februari in uw 

berichtenbox van MijnOverheid of per post in uw brievenbus. 

Dit jaar ziet de aanslag er wat anders uit dan u gewend bent. 

We vinden het belangrijk dat gemeentelijke belastingen 

persoonlijk en begrijpelijk voor u zijn. Daarom is met hulp van 

inwoners uit de regio het uiterlijk van de aanslag vernieuwd. 

Is de inhoud van de aanslag veranderd?

Aan de inhoud is niets veranderd. U ontvangt nog steeds een 

aanslag voor alle belastingsoorten die voor u gelden.

Wanneer ontvang ik deze aanslag?

Eind februari ontvangt u de aanslag gemeentelijke belastingen in 

een nieuw jasje.

Ik heb een vraag naar aanleiding van de aanslag, waar kan ik 

terecht voor meer informatie?

Voor meer informatie kunt u kijken bij de veelgestelde vragen op 

www.gbtwente.nl. Staat uw vraag er niet bij? Dan kunt u contact 

opnemen met GBTwente. Zij zijn op werkdagen tussen 08.00-

17.00 uur bereikbaar op het telefoonnummer 053 – 481 58 81 of via 

het contactformulier op www.gbtwente.nl/contact. 

Nieuw jasje voor de aanslag gemeentelijke belastingen

Aanvragen

De tegemoetkoming voor onvermijdbaar medisch afval kunt u 

aanvragen door op www.gbtwente.nl met uw DigiD in te loggen 

bij Mijn GBTwente. Voor de aanvraag van de tegemoetkoming 

heeft u een aankoopbon of overzicht nodig van de (online) 

apotheek waar u de materialen of hulpmiddelen heeft 

aangeschaft. Op de bon moeten uw naam, de datum van 

aanschaf en het type aangeschafte materialen zichtbaar zijn. 

Ook kunt u een verklaring van uw huisarts uploaden.

Had u in 2020 de tegemoetkoming medisch afval?

Dan ontvangt u net als vorig jaar de tegemoetkoming via 

GBTwente. Deze wordt automatisch verlengd. U hoeft dus niets 

te doen. Er vinden wel controles plaats. Huishoudens die 

binnen de controles vallen ontvangen een brief van GBTwente. 

Aan hen wordt gevraagd opnieuw een aankoopbon of –

overzicht aan te leveren. Stuurt u niks terug, dan stopt de 

tegemoetkoming.

Had u in 2020 een tegemoetkoming medisch afval, maar is uw 

situatie veranderd? Geef dit dan door aan GBTwente. Zij zijn op 

werkdagen tussen 08.00-17.00 uur bereikbaar op het 

telefoonnummer 053 – 481 58 81 of via het contactformulier op 

www.gbtwente.nl/contact.

Type container Voor u met tegemoetkoming

Grijze restafvalcontainer, 240 liter Maximaal 10 keer gratis

Grijze restafvalcontainer, 140 liter Maximaal 17 keer gratis

Ondergrondse restafvalcontainer, 30 liter Maximaal 80 keer gratis

Inwoners die door een chronische ziekte of een handicap veel medisch afval hebben, kunnen een korting krijgen op de 

afvalstoffenheffing in de vorm van gratis restafvalaanbiedingen. Onder medisch afval verstaan we bijvoorbeeld stoma-, 

incontinentie- en dialysemateriaal.

De coronamaatregelen zorgen ervoor dat we meer en ander afval produceren met elkaar, maar welk afval hoort waar? 

Tegemoetkoming medisch afval

Het vaste basistarief en de tarieven voor restafval zijn verhoogd. 

Dat komt vooral omdat de kosten om afval te verwerken sterk zijn 

gestegen, zoals de kosten voor verpakkingsafval. Veel 

verpakkingsafval is vervuild, bijvoorbeeld met ‘gewoon’ restafval. 

Normaal gesproken krijgt de gemeente een deel van de kosten 

voor het verpakkingsafval vergoed. Nu keurt de verwerker de 

verpakkingen af, omdat het Oldenzaalse verpakkingsafval teveel 

vervuild is. Hierdoor moet de gemeente juist (extra) betalen om 

de afgekeurde verpakkingen als  restafval te verbranden. 

Dat kost onnodig geld en zorgt ervoor dat de afvalstoffenheffing 

verhoogd moet worden. Dit probleem speelt niet alleen in 

Oldenzaal, maar in de hele regio. Daarom gaan de Twentse 

gemeenten samen het vervuilde verpakkingsafval aanpakken. 

Ook u kunt daar een bijdrage aan leveren door uw afval goed te 

scheiden en alleen verpakkingsafval in de verpakkingencontainer 

te gooien. 

De tegemoetkoming bestaat uit een aantal keren dat u gratis uw grijze container aan straat mag zetten of een vuilniszak naar de 

ondergrondse restafvalcontainer kunt brengen. Hoe vaak dit is, is afhankelijk van het type container dat u gebruikt.

Verpakkingen

Restafval

Corona: welk afval waar?

Lege zeepverpakkingen Doordrukstrips van medicijnenLege desinfectieverpakking

Mondkapjes Latex handschoentjesPapieren zakdoekjes

Afvaltarieven 2021 (vervolg)


