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Heeft u weinig restafval? Dan is het ook 
mogelijk om de grijze container helemaal 
in te leveren en aan te sluiten op een 
ondergrondse container. Hiervoor kunt u 
contact opnemen met Twente Milieu.

Sinds 1 februari dit jaar kunt u onze af- 
valcoach Jeroen tegenkomen. U kunt bij 
hem terecht voor al uw vragen over het 
scheiden van afval. Ook heeft hij diverse 
slimme tips. Wanneer u dat wilt, kan de 
afvalcoach ook bij u thuis komen voor 
een persoonlijk advies. Verder is hij 
regelmatig bij de milieupleintjes aan- 
wezig. 

Omdat bewoners van hoogbouw hun 
gft-afval niet gescheiden kunnen 

aanbieden, heeft de gemeente in maart 
bij wijze van proef bij vier hoogbouw-
locaties een ondergrondse gft-verzamel-
container geplaatst. Als de proef succes-
vol blijkt te zijn, wordt het gebruik van 
deze container voortgezet. Ook bij de 
andere hoogbouwlocaties komt dan zo’n 
ondergrondse gft-verzamelcontainer.

U ziet, we zijn volop bezig om ervoor te 
zorgen dat u uw afval nog makkelijker 
kunt scheiden. Heeft u zelf nog sugges-
ties of ideeën voor het scheiden van 
afval? Neem dan gerust contact met de 
gemeente op.

Manouska Molema
Wethouder Milieu, Afval, Duurzaamheid

Begin dit jaar is in Oldenzaal Diftar (gedifferentieerde afvaltarieven) ingevoerd. En dat hebben 
we gemerkt. Want sinds de invoering staan er veel minder containers aan straat en is de 
hoeveelheid restafval fors afgenomen. Zelfs boven verwachting! Dat resultaat is vooral te 
danken aan inwoners zoals u. Want u moet het uiteindelijk doen. Mijn complimenten! 

“Sterke daling restafval  
door Diftar”

Maar liefst 51% minder restafval in Oldenzaal!
Oldenzalers zijn sinds januari flink bezig met afval-
scheiding. 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 
51% minder restafval ingezameld dan in het eerste kwartaal van vorig jaar. 
Een heel mooie prestatie! De hoeveelheid gescheiden verpakkingsafval 
(plastic, blik en drankenkartons) is juist flink toegenomen. 
Op de volgende pagina leest u meer over de eerste resultaten 
van het nieuwe afvalbeleid.

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:

Kringloop
Kan iets nog goed worden hergebruikt? Is het heel en schoon?  
Dan weet het kringloopbedrijf er wel raad mee. Laat het gratis 
ophalen of breng het zelf naar De Beurs. Op deze manier krijgen 
uw spullen een tweede leven en voorkomen we dat het afval wordt.

Zet het online
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 sites waar u advertenties kunt plaatsen.

Verbouwing
Bij een verbouwing komt veel grof afval vrij. Bekijk goed op welke 
manier u met dit afval omgaat. Er zijn diverse bedrijven gespeciali-
seerd 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. 

Verzamelplek in huis
Ga niet voor ieder stuk grof afval naar het afvalbrengpunt, maar 
probeer in huis of in de garage een plek te creëren waar u het 
verzamelt. Wanneer u voldoende heeft verzameld, kunt u naar het 
afvalbrengpunt gaan. Houd er rekening mee dat u op het afval-
brengpunt 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.

Retourservice
Steeds meer winkels bieden bij steeds meer producten een retour- 
service: 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
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 afvalbrengpunt. Op www.twentemilieu.nl/
oldenzaal/tarieven staat een actueel overzicht.

Download nu de app Twente Milieu!
•  Vergeet nooit meer wanneer de container aan straat mag 

door de handige afval-kalender 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. U kunt de app downloaden in de App- of Play Store op  
uw apparaat.



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?

De eerste resultaten van Diftar…
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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? Gebruik 
dan de gratis app van Twente Milieu, de 
Buiten Beter app of neem contact op met 
de gemeente Oldenzaal via 0541 - 58 81 11.

Meer gescheiden afval
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 het diagram 
hiernaast ziet u hoeveel kilo per persoon 
van alle afvalsoorten is ingezameld.

Grootste stijger
De grootste stijger is de hoeveelheid 
gft-afval. In de eerste drie maanden van 
vorig jaar zamelden we 18 kilo gft-afval per 
inwoner in; dit jaar is dat al 28 kilo per 
persoon. Bij vier hoogbouwlocaties in 
Oldenzaal is een proef gestart met 
verzamelcontainers voor gft-afval. 
Daarover kunt u meer lezen in deze 
nieuwsbrief. We hopen natuurlijk dat de 
ervaringen met de gft-verzamelcontainer 
positief zijn, zodat we ook bij hoogbouw 
gft-afval gescheiden in kunnen zamelen. 

Welk afval waar?
Wilt u weten welk afval in welke container 
mag? Download dan de gratis app van 
Twente Milieu of kijk op  
www.twentemilieu.nl/oldenzaal/
welkafvalwaar.

“Ik vind Oldenzaal een vrolijke gemeente!”
Sinds februari kunt u hem tegenkomen: afvalcoach Jeroen. U kunt met al uw vragen over het 
scheiden van afval bij hem terecht. Dat kan op straat, per e-mail of bij u thuis. Hieronder stelt 
Jeroen zich aan u voor.

“Hallo, ik ben Jeroen. Ik werk inmiddels vijf jaar bij Twente Milieu. Daar 
ben ik allround inzetbaar, bijvoorbeeld als chauffeur, belader of maai- en 
veegmachinist. Tegenwoordig ben ik vooral werkzaam als afvalcoach. 
Deze functie is ontstaan in 2015. Inmiddels hebben mijn collega-
afvalcoaches en ik onze draai helemaal gevonden en zijn we werkzaam in 
meerdere gemeenten. Sinds februari ben ik één dag in de week te vinden 
in Oldenzaal. Het leukste aan het werk als afvalcoach vind ik het contact 
met de mensen. Oldenzaal is een vrolijke gemeente met leuke inwoners. 
Natuurlijk zijn ook hier sommige mensen tegen het scheiden van afval; 
daar ligt mijn uitdaging. Hoe kan ik hen ervan overtuigen om tóch afval 
te scheiden? Dit doe ik door met de mensen in gesprek te gaan en hen te 
voorzien van tips en informatie. Een aantal van hen gaat hierdoor toch 
afval scheiden. Het mooiste is dat ze bij mij terugkomen en zeggen:  
“Je had gelijk, het werkt echt!”

Ik help graag mensen die afval willen scheiden, maar niet weten hoe ze 
dit moeten doen. Er wordt vaak gedacht dat afval scheiden veel tijd kost, 
maar niets is minder waar. Mijn advies aan iedereen die nog geen afval 
scheidt, is dan ook: ga het gewoon eens doen! U draagt bij aan het milieu 
en de toekomst en het is ook nog eens goed voor uw portemonnee!”

Proef inzamelen gft-afval bij hoogbouw
Bewoners van hoogbouw hadden tot voor kort geen mogelijkheid om hun gft-afval gescheiden 
aan te bieden. Voor een aantal huishoudens is daar nu verandering in gekomen.

Twente Milieu en de gemeente Oldenzaal zijn in maart een 
proef gestart met het inzamelen van etensresten en groenafval 
bij vier hoogbouwlocaties. Dit gebeurt met een verzamel- 
container voor gft-afval. De gft-verzamelcontainer lijkt op  
een ondergrondse container voor restafval, maar is wat hoger, 
doordat er een normale gft-container in staat. Op elke ver-
zamelcontainer is een beperkt aantal huishoudens aange-
sloten. Deze adressen zijn willekeurig gekozen. U kunt zich  
niet zelf aanmelden voor de proef.

De proef duurt een jaar. Op basis van de ervaringen met de 
gft-verzamelcontainer wordt bepaald of het gebruik ervan 
wordt voortgezet of niet. 

Bewoners van de Oostpoort en wethouder Manouska Molema tijdens de startactie op  
vrijdag 17 maart


