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Helaas komt het voor dat sommige 
bewoners denken dat ze op een andere 
manier van hun afval af kunnen door dit 
bij ondergrondse containers of milieu-
pleintjes te plaatsen. De gemeente zet 
extra in op handhaving en heeft al een 
tiental bekeuringen uitgeschreven. 
Laat dus geen zakken met afval achter. 
Dan loopt u namelijk kans op een boete 
en dat is jammer van het geld. 
Bovendien werkt dit verrommeling in de 
hand en dat willen we niet. Want samen 
houden we Oldenzaal schoon.

Misschien heeft u ze al gezien: de oranje 
afvalbakken. Deze worden als pilot op 
32 plaatsen in de stad in de buurt van de 
vertrouwde blauwe afvalbakken ge-
plaatst. In deze oranje afvalbakken kunt 
u uw verpakkingen kwijt, zoals plastic, 
blik en drankenkartons. Vanzelfsprekend 
vindt er ook een gescheiden afvalin-
zameling plaats. De zakken uit beide 
afvalbakken worden gescheiden 
aangeboden bij het afvalbrengpunt. 
Hiermee zetten we weer een volgende 
stap in het scheiden van afval. 

Manouska Molema 
Wethouder Milieu, Afval, Duurzaamheid

Per 1 januari 2017 is de gemeentelijke afvalstoffenheffing veranderd en bestaat de 
afvalstoffenheffing uit een vast en een variabel deel. De variabele kosten worden 
bepaald door het aantal keren dat u restafval aanbiedt. We merken dat er sinds 
1 januari aanzienlijk minder grijze containers aan straat worden gezet. En dat is 
natuurlijk een goed teken. Wel constateren we dat er ook halfvolle containers aan 
straat worden gezet en dat is natuurlijk jammer, aangezien u per keer betaalt. U kunt 
dus beter wachten tot uw container vol is, voordat u deze laat legen. 

“Samen houden we Oldenzaal schoon!”

Vanaf 1 januari van dit jaar betaalt u voor uw afval 
niet alleen een vast tarief, maar u betaalt ook 
voor het aantal keren dat u de grijze container 
aan de straat zet of een vuilniszak naar de 
ondergrondse restafvalcontainer brengt. 
Dit systeem heet Diftar. In 2016 betaalde 
iedere Oldenzaler afhankelijk van de grootte van 
het huishouden nog hetzelfde (vaste) tarief. 
Ongeacht hoeveel afval werd aangeleverd of hoe 
goed het afval werd gescheiden. Dat is nu anders. 
Daarom verandert de aanslag afvalstoffenheffing 
dit jaar. Op de volgende pagina leest u 
hier meer over.

De aanslag afvalstoffenheffing komt eraan

Afvalcoach; eerste hulp bij afval scheiden

Heeft u veel onvermijdbaar medisch afval in 2017?

Aanslagbiljet Gemeentelijke Belastingen 
Voorlopige aanslag afvalstoffenheffing 2017 
Gemeente Oldenzaal

Gemeentelijk
Belastingkantoor

Twente

Aanslagnummer Klantkenmerk Belastingjaar Dagtekening Vervaldatum
19643830 S-3383989 2017 28-02-2017 30-04-2017

Omschrijving Periode Tarief Aanslagbedrag

Oldenzaal
Afvalstoffenheffing
perceel bewoond door een persoon

01-01 / 31-12 185,04 € 185,04

Afvalstoffenheffing variabel tarief 
6 Ledigingen 240 liter rest

01-01 / 31-12 5,38 € 32,28

0 Ledigingen 140 liter gft 01-01 / 31-12 € 0,00

Subtotaal 217,32

Het totaalbedrag van deze aanslag moet uiterlijk voor de laatste vervaldatum zijn voldaan.

Bezoekadres
Gemeente Oldenzaal 
Ganzenmarkt 1 
T (0541) -58 81 11

Postadres
GBT
Postbus 845 
7550 AV Hengelo

Digitaal Bankrekening Overige gegevens
www.oldenzaal.nl NL72BNGH0285141228 BTWnr:
info@info@oldenzaal.nl t.n.v. Gemeentelijk NL8197.54.444.B01

Belastingkantoor Twente 
BICnr: BNGHNL2G

Aanslagbiljet Gemeentelijke Belastingen 
WOZ Beschikking 
Gecombineerde aanslag 2017 
Gemeente Oldenzaal

Gemeentelijk
Belastingkantoor

Twente

Aanslagnummer Kiantkenmerk Belastingjaar Dagtekening Vervaldatum

19643830 S-3383989 2017 28-02-2017 30-04-2017

Omschrijving Periode Tarief Aanslagbedrag

Oldenzaal
WOZ-Beschikking / waardepeildatum 01-01-2016 
WOZ-waarde = 195.000

Onroerende zaakbelasting Eigenaar woning 
OZB-waarde = 195.000

01-01 / 31-12 0,0012227 € 238,42

Rioolheffing Eigenaar woning 01-01 / 31-12 92,76 € 92,76

Rioolheffing Gebruiker woning 01-01 / 31-12 92,76 € 92,76

Subtotaal___________________________________________________________________________ €_______ 423,94

Het totaalbedrag van deze aanslag moet uiterlijk voor de laatste vervaldatum zijn voldaan.

Bezoekadres
Gemeente Oldenzaal 
Ganzenmarkt 1
T (0541)-58 81 11

Postadres
GBT
Postbus 845 
7550 AV Hengelo

Digitaal Bankrekening Overige gegevens
www.oldenzaal.nl NL72BNGH0285141228 BTWnr:
info@info@oldenzaal.nl t.n.v. Gemeentelijk NL8197.54.444.B01

Belastingkantoor Twente 
BICnr: BNGHNL2G

Verzamelnota aanslag 
Gemeentelijke Belastingen 
Gemeente Oldenzaai Gemeentelijk

Belastingkantoor
Twente

incassantlD: 
NL28ZZZ081847510000 
MachtiginglD: 
06348000540000009146

Aanslagnummer Belastingjaar Dagtekening Vervaldatum

19643830 2017 28-02-2017 30-04-2017

Betaling:
U heeft ons gemachtigd om het totaalbedrag van deze aanslag in 10 maandelijkse termijnen van uw rekening

af te schrijven. Het termijnbedrag van € 64,12 (dit bedrag kan door afronding afwijken) zal 
omstreeks de 28ste van de maand worden geïncasseerd. De eerste termijn zal in maart worden geïncasseerd. 
Bovengenoemde vervaldatum is van toepassing indien de incassoregeling niet wordt nagekomen.

Aanslag
Gecombineerde aanslag 2017 
Voorlopige aanslag afvalstoffenheffing 2017

Belastingjaar Bedrag
2017 € 423,94
2017 € 217,32

Totaalbedrag: € 641,26

Bezoekadres
Gemeente Oldenzaai 
Ganzenmarkt 1 
T (0541)-58 81 11

Postadres
GBT
Postbus 845 
7550 AV Hengelo

Digitaal
www.oldenzaal.nl
info@info@oldenzaal.nl

Bankrekening Overige gegevens
NL72BNGH0285141228 BTWnr: 
t.n.v. Gemeentelijk NL8197.54.444.B01
Belastingkantoor Twente 
BICnr: BNGHNL2G

Wil u weten hoe u (nog beter) afval kunt scheiden? Weet u niet waar u de ruimte vandaan moet 
halen om het afval te scheiden? Of vraagt u zichzelf weleens af welk afval u waar mag 
verzamelen? Dan bent u bij de afvalcoach aan het juiste adres!

Oldenzaalse huishoudens waar sprake is van een chronische ziekte met veel onvermijdbaar 
medisch afval kunnen een tegemoetkoming aanvragen. 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. Onder medisch afval 
verstaan we bijvoorbeeld stomamateriaal, incontinentiemateriaal en dialysemateriaal.

Afvalcoaches zijn experts op het gebied van afval. Sinds deze 
maand zijn de afvalcoaches te vinden in de gemeente 
Oldenzaal. U kunt met al uw vragen rondom afvalscheiding 
terecht bij de afvalcoach. Denk bijvoorbeeld aan vragen over de 
verschillende afvalstromen of aan vragen over hoe je die 
afvalstromen nou het handigst kunt scheiden. Dit kan op 
straat, per mail en telefonisch, maar ook gewoon aan huis!

Bereikbaarheid
U kunt de afvalcoaches op werkdagen bereiken via de 
klantenservice van Twente Milieu of afvalcoach@twentemilieu.nl. 
Wilt u meer weten over de man achter de afvalcoach? 
Kijk dan op www.twentemilieu.nl/afvalcoaches. In Oldenzaal 
zult u vooral afvalcoach Jeroen tegenkomen.

De tegemoetkoming bestaat uit een aantal gratis ledigingen van de grijze container of aanbiedingen aan de ondergrondse 
restafvalcontainer. Het maximum aantal gratis aanbiedingen is afhankelijk van het inzamelmiddel: 

Aanvragen
De tegemoetkoming kunt u aanvragen via het Gemeentelijk 
Belastingkantoor Twente (GBT) met behulp van uw DigiD. 
Aanvragen kan via het digitaal loket op www.gbtwente.nl via 
het aanvraagformulier compensatie aantal ledigingen bij veel 
medisch afval. 

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 
dienen zowel uw naam, de datum van aanschaf als het type 
aangeschafte materialen zichtbaar te zijn. 

Type container Voor u met tegemoetkoming Meer dan maximaal

Grijze restafvalcontainer, 240 liter maximaal 12 keer gratis Daarna € 5,38 per keer

Grijze restafvalcontainer, 140 liter maximaal 20 keer gratis Daarna € 3,14 per keer

Ondergrondse restafvalcontainer, 30 liter maximaal 96 keer gratis Daarna € 0,61 per keer



Wat staat er op de aanslag?
Op deze gecombineerde aanslag ziet u de 
kosten voor de onroerende zaakbelasting 
(op basis van de WOZ-beschikking), 
de afvalstoffenheffing, rioolheffing en 
eventuele hondenbelasting. U krijgt ook 
informatie over hoe u kunt betalen, 
kwijtschelding aanvragen of bezwaar 
maken. Op www.gbtwente.nl vindt u een 
antwoord op veelgestelde vragen en het 
digitaal loket van het GBT. 

Nieuw: voorlopige aanslag 
afvalstoffenheffing
Dit jaar betaalt u voor het eerst een 
voorlopige aanslag afvalstoffenheffing. 
Op het moment dat u de aanslag krijgt, 
is nog niet bekend hoe vaak u dit jaar 
afval weggooit. Daarom ontvangt u 
een voorlopige aanslag. Het totale bedrag 
is ongeveer even hoog als vorig jaar. Het 
aantal ledigingen dat u op deze 
voorlopige aanslag ziet, is daar ook op 
gebaseerd. U kunt op deze aanslag dus 
nog niet zien hoeveel u al bespaard heeft. 
Wilt u nagaan wat u mogelijk op uw 
afvalkosten gaat besparen? Gebruik dan 
de rekenmachine op www.twentemilieu.nl
/oldenzaal/rekenmachinediftar.

Wanneer komt de definitieve aanslag?
In februari 2018 ontvangt u de definitieve 
aanslag afvalstoffenheffing over het jaar 
2017. Op deze aanslag staat dan ook het 
aantal keren dat u daadwerkelijk uw 
grijze container aan de straat heeft 
gezet, of restafval in de ondergrondse 
restafvalcontainer heeft gestort. 
Als u in 2017 minder restafval had dan op 
de voorlopige aanslag berekend is, krijgt 
u geld terug. Heeft u meer restafval dan 
vooraf berekend? Dan is uw definitieve 
aanslag hoger dan de voorlopige en 
betaalt u het verschil bij. Het verschil 
wordt verrekend met de aanslag voor 
het jaar daarop. Dat geldt zowel voor als 
u geld terug krijgt, als ook voor wanneer 
u bijbetaalt.

Binnenkort ontvangt u de aanslag gemeentelijke belastingen van het Gemeentelijk Belasting-
kantoor Twente (GBT) met daarop de voorlopige aanslag afvalstoffenheffing. De definitieve 
aanslag afvalstoffenheffing volgt volgend jaar, in februari 2018. Als u zich heeft aangemeld voor 
MijnOverheid staat de aanslag begin februari digitaal voor u klaar in uw berichtenbox. 
Anders ontvangt u de aanslag eind februari op uw deurmat. U krijgt deze aanslag in opdracht 
van de gemeente Oldenzaal. 

De aanslag afvalstoffenheffing komt eraan (vervolg)

Rekenvoorbeelden

Aanslagbiljet Gemeentelijke Belastingen 
Voorlopige aanslag afvalstoffenheffing 2017 
Gemeente Oldenzaal

Gemeentelijk
Belastingkantoor

Twente

Aanslagnummer Klantkenmerk Belastingjaar Dagtekening Vervaldatum
19643830 S-3383989 2017 28-02-2017 30-04-2017

Omschrijving Periode Tarief Aanslagbedrag

Oldenzaal
Afvalstoffenheffing
perceel bewoond door een persoon

01-01 / 31-12 185,04 € 185,04

Afvalstoffenheffing variabel tarief 
6 Ledigingen 240 liter rest

01-01 / 31-12 5,38 € 32,28

0 Ledigingen 140 liter gft 01-01 / 31-12 € 0,00

Subtotaal 217,32

Het totaalbedrag van deze aanslag moet uiterlijk voor de laatste vervaldatum zijn voldaan.

Bezoekadres
Gemeente Oldenzaal 
Ganzenmarkt 1 
T (0541) -58 81 11

Postadres
GBT
Postbus 845 
7550 AV Hengelo

Digitaal Bankrekening Overige gegevens
www.oldenzaal.nl NL72BNGH0285141228 BTWnr:
info@info@oldenzaal.nl t.n.v. Gemeentelijk NL8197.54.444.B01

Belastingkantoor Twente 
BICnr: BNGHNL2G

Het aantal ledigingen dat u 
hier ziet, is gebaseerd op het 
totaalbedrag van vorig jaar 

minus het vaste tarief.  

Dit is het vaste tarief 
dat ieder huishouden 
in Oldenzaal betaalt.

Dit staat boven uw 
voorlopige aanslag

Dit is het bedrag dat 
u vooruitbetaald aan 

afvalstoffenheffing in 2017.

Kan ik nog kwijtschelding aanvragen?
U kunt nog steeds kwijtschelding aanvragen. De kwijtschelding bestaat uit het vaste 
basistarief van € 185,04 en een maximum aantal ledigingen. Het maximum aantal gratis 
aanbiedingen is afhankelijk van het inzamelmiddel:

Type container Voor u met kwijtschelding Meer dan maximaal

Grijze restafvalcontainer, 240 liter maximaal 12 keer gratis Daarna € 5,38 per keer

Grijze restafvalcontainer, 140 liter maximaal 20 keer gratis Daarna € 3,14 per keer

Ondergrondse restafvalcontainer, 30 liter maximaal 96 keer gratis Daarna € 0,61 per keer

Kijk voor de voorwaarden op www.gbtwente.nl. Wilt u kwijtschelding aanvragen, ga 
dan naar het digitaal loket op www.gbtwente.nl en kies voor kwijtscheldingsformulier 
downloaden.

Heeft u vragen over de belastingaanslag?
Neem dan contact op met de publieksbalie van de gemeente Oldenzaal. 
Zij zijn bereikbaar via het nummer 0541 – 58 81 11 of per mail via info@oldenzaal.nl.

In 2017 betaalt u de volgende tarieven voor uw afval:

Tarieven
Vast basisbedrag (voor ieder huishouden gelijk)

€185,04

Tarief per keer

Grijze restafvalcontainer, 140 liter € 3,14

Grijze restafvalcontainer, 240 liter € 5,38

Ondergrondse restafvalcontainer, 30 liter € 0,61

Groene gft-container, 140 liter Gratis

Groene gft-container, 240 liter Gratis

Oranje verpakkingencontainer, 240 liter Gratis

Familie Pieterson
Familie Pieterson is een gezin met vader, moeder en twee kinderen.  
Zij wonen in een huis met een tuin. Bij huis staan een grote grijze container  
van 240 liter, een groene container van 140 liter en een verpakkingencontainer 
van 240 liter. Het gezin zet na de invoering van Diftar de grijze en oranje  
container elke 4 weken aan de weg en de groene container elke twee weken.  
In 2016 betaalde de familie Pieterson € 278,88 aan afvalstoffenheffing.

Dit gezin betaalt in 2017:

Mevrouw en meneer Torenstra
Mevrouw Torenstra en haar man wonen in een flat. Zij maken gebruik van 
een ondergrondse container. Zij brengen één keer per week een vuilniszak 
naar de ondergrondse restafvalcontainer. Het papier en de verpakkingen 
brengen zij naar het milieupleintje bij het winkelcentrum. In 2016 betaalden 
mevrouw Torenstra en haar man €256,68 aan afvalstoffenheffing. 
Dit echtpaar betaalt in 2017:

Stel, de familie Pietersom zet de grijze container nog net zo vaak aan de weg als zij deden voordat Diftar werd ingevoerd;  
dus elke twee weken. Dan zou de familie in 2017, volgens het Diftar-principe, betalen:

Stel, mevrouw Torenstra en haar man brengen net als in 2016 drie keer per 
week een vuilniszak weg naar de ondergrondse container, dan betalen zij:

Vast basisbedrag € 185,04

Grijze restafvalcontainer (13x € 5,38) € 69,94

Totaal: € 254,98

Vast basisbedrag € 185,04

Ondergrondse restafvalcontainer (52x € 0,61) € 31,72

Totaal: € 216,76

Vast basisbedrag € 185,04

Grijze restafvalcontainer (26x € 5,38) € 139,88

Totaal: € 324,92

Vast basisbedrag € 185,04

Ondergrondse restafvalcontainer (156x € 0,61) € 95,16

Totaal: € 280,02


