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De gemeente stimuleert en faciliteert inwoners om afval zoveel 
mogelijk gescheiden aan te bieden. U kunt uw afval op diverse 
manieren aanbieden. Dit kan door middel van uw containers 
(gft, verpakkingen en restafval), de ondergrondse 
restafvalcontainers, bij één van de milieupleintjes of bij ons 
afvalbrengpunt. Het is belangrijk dat u uw afval in de daarvoor 
bestemde container gooit, zodat het ook daadwerkelijk 
hergebruikt kan worden. Informatie over welk afval u waar in 
kunt leveren, vindt u op www.twentemilieu.nl/oldenzaal of via 
de app van Twente Milieu. 
 
Milieupleintjes
Met de komst van de milieupleintjes is er een toename van de 
hoeveelheid herbruikbaar afval, wat natuurlijk positief is. 
Helaas zien wij ook bij enkele milieupleintjes regelmatig afval 
naast de containers staan, wat een rommelig beeld geeft en 
voor overlast zorgt voor omwonenden. Via www.twentemilieu.
nl/oldenzaal of de Twente Milieu app kunt u gemakkelijk een 

melding doorgeven van volle containers of bijplaatsingen. Van 
ons mag u verwachten dat wij zorgen voor een schone 
openbare ruimte en bij overtredingen handhavend optreden.

Bloementuintjes
Het afgelopen jaar zijn we met een pilot gestart bij ons 
milieupleintje aan de Willem Dingeldeinstraat in De Thij. We 
hebben kunstgraszoden geplaatst met bloemetjes, waardoor 
het minder aantrekkelijk is om afval naast de containers te 
plaatsen. De eerste resultaten van deze pilot zijn goed. Samen 
met Twente Milieu blijven we kijken hoe we het voor onze 
inwoners prettig, betaalbaar en schoon houden in Oldenzaal!
 
Ik wens u een heel gezond, gelukkig en succesvol 2019 en hoop 
dat we ook dit jaar mooie afvalresultaten kunnen boeken!
 
Evelien Zinkweg
Wethouder Milieu, Afval, Duurzaamheid

Allereerst mijn complimenten aan u! Dankzij uw inzet is de 
hoeveelheid restafval in Oldenzaal de afgelopen twee jaar 
gehalveerd. Grondstoffen, zoals verpakkingen, gft, textiel en papier, 
zamelen we nu vaker gescheiden in. En dat is goed! Want deze 
materialen kunnen we opnieuw gebruiken als grondstof voor nieuwe 
producten. Dit is niet alleen goed voor het milieu, maar deze 
grondstoffen leveren ook geld op.

Restafval Oldenzaal door  
Diftar gehalveerd

U betaalt voor uw afval een vast tarief en daarnaast voor het aantal 
keren dat u de grijze container aan de straat zet of een vuilniszak 
naar de ondergrondse restafvalcontainer brengt (het variabele deel). 
Dit systeem heet Diftar. In 2018 betaalde u een voorschot voor het 
aantal keren dat u de grijze container aan de straat zette of een 
vuilniszak naar de ondergrondse container bracht. Vanaf dit jaar gaat 
het anders. U betaalt voortaan geen voorschot meer voor het 
variabele deel. U betaalt dit deel achteraf. Daarom wordt dit jaar 
alleen het vaste basistarief van de afvalstoffenheffing in rekening 
gebracht. De afrekening van het aantal keren dat u restafval aanbiedt 
in 2019 volgt dan op de aanslag afvalstoffenheffing in 2020.  
De aanslag wordt hiermee eenvoudiger en overzichtelijker.  
Op de volgende pagina leest u daar meer over.

De aanslag afvalstoffenheffing komt er weer aan

Belastingjaar
Burg Wallerstraat 24 Oldenzaal
WOZ-Beschikking Eigenaar en Gebruiker
WOZ-waarde =  € 142.000
waardepeildatum 01-01-2017 2018

Onroerende zaakbelasting Eigenaar woning

0,1199 % 170,25
OZB-waarde =  142.000

€01-01-2018 tot 01-01-2019 2018

Afvalstoffenheffing

155,04 155,04
Afvalstoffenheffing vast tarief

€01-01-2018 tot 01-01-2019 2018 €

Rioolheffing Eigenaar woning

96,12 96,12
Rioolheffing Eigenaar

€01-01-2018 tot 01-01-2019 2018 €

Rioolheffing gebruiker woning

96,12 96,12
Rioolheffing Gebruiker

€01-01-2018 tot 01-01-2019 2018 €

Erven van MBGM Gérard

31-03-201828-02-2018
Aanslagnummer

U heeft ons gemachtigd om het totaalbedrag van deze aanslag in 10 maandelijkse termijnen van uw rekening NL26RABO0139197788 af te
schrijven. Het termijnbedrag van € 51,57 (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.

Aanslagbiljet Gemeentelijke Belastingen
WOZ-Beschikking
Gemeente Oldenzaal

AanslagbedragTarief

Betaling:

7574 AR  Oldenzaal

IncassantID:
NL28ZZZ081847510000
MachtigingID:
02932000120000003861

Klantkenmerk

Omschrijving

Dagtekening
21402096

Vervaldatum

Burg Wallerstraat 24

€Totaal bedrag 517,53

www.gbtwente.nl
info@gbtwente.nl

Gemeente Oldenzaal
Ganzenmarkt 1
T (053) - 481 58 81

Postadres Overige gegevensBankrekening
BTWnr:
NL8197.54.444.B01

NL72BNGH0285141228
t.n.v. Gemeentelijk
Belastingkantoor Twente
BICnr: BNGHNL2G

Bezoekadres
GBT
Postbus 845
7550 AV Hengelo

Digitaal

Gecombineerde aanslag 517,532018 €

Definitieve aanslag afvalstoffenheffing -14,342017 €

Voorlopige aanslag afvalstoffenheffing 12,562018 €

Verzamelnota aanslag
Gemeentelijke Belastingen
Gemeente Oldenzaal

515,75€Totaalbedrag:

Aanslag Belastingjaar Bedrag

IncassantID:
NL28ZZZ081847510000
MachtigingID:
02932000120000003861

Klantkenmerk Dagtekening
21402096 28-02-2018 31-03-2018

Aanslagnummer Vervaldatum

U heeft ons gemachtigd om het totaalbedrag van deze aanslag in 10 maandelijkse termijnen van uw rekening NL26RABO0139197788 af te
schrijven. Het termijnbedrag van € 51,57 (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.

Betaling:

www.gbtwente.nl
info@gbtwente.nl

Gemeente Oldenzaal
Ganzenmarkt 1
T (053) - 481 58 81

Postadres Overige gegevensBankrekening
BTWnr:
NL8197.54.444.B01

NL72BNGH0285141228
t.n.v. Gemeentelijk
Belastingkantoor Twente
BICnr: BNGHNL2G

Bezoekadres
GBT
Postbus 845
7550 AV Hengelo

Digitaal

Download nu de app van Twente Milieu!
  Vergeet nooit meer wanneer de container aan straat mag 
door de handige afvalkalender met herinneringsfunctie.

 Zoek op welk afval in welke bak 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 Playstore 
op uw apparaat.

Tegemoetkoming medisch afval

Type container Voor u met tegemoetkoming Meer dan maximaal

Grijze restafvalcontainer, 240 liter maximaal 10 keer gratis daarna € 6,46 per keer

Grijze restafvalcontainer, 140 liter maximaal 17 keer gratis daarna € 3,77 per keer

Verzamelcontainer restafval, 30 liter maximaal 80 keer gratis daarna € 0,73 per keer

Aanvragen
De tegemoetkoming voor onvermijdbaar medisch afval kunt  
u aanvragen door op www.gbtwente.nl met uw DigiD in te 
loggen bij Mijn GBT. 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 insturen.

Had u in 2018 een tegemoetkoming medisch afval?
Dan wordt deze automatisch verlengd en hoeft u dus niets te 
doen. Er vinden wel steekproeven plaats. Huishoudens die 
binnen de steekproef vallen ontvangen een brief van het GBT. 
Aan hen wordt gevraagd opnieuw een aankoopbon of 
–overzicht aan te leveren. Stuurt u niks terug, dan stopt uw 
tegemoetkoming. 

Net als vorig jaar ontvangt u de tegemoetkoming via het GBT. 
Had u in 2018 een tegemoetkoming medisch afval, maar is uw 
situatie veranderd? Geef dit dan door aan het GBT. 

Papieren afvalkalender?
Vindt u het handig om een papieren kalender in huis te 
hebben? Dit kan heel eenvoudig. Als u uw postcode en 
huisnummer invult op www.twentemilieu.nl, kunt u onder 
het kopje ‘Afvalkalender’ klikken op ‘Jaarkalender (PDF)’. Via 
deze knop krijgt u op één A4’tje te zien wat de inzamelda-
gen op uw adres zijn. Deze kunt u zelf (laten) uitprinten.

Mocht dit problemen opleveren, dan kunt u contact 
opnemen met de klantenservice van Twente Milieu via het 
telefoonnummer 0900 - 85 20 111 (lokaal tarief).

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.  
De korting die u krijgt heeft een waarde van maximaal 65 euro per huishouden. Onder medisch 
afval verstaan we bijvoorbeeld stomamateriaal, incontinentiemateriaal en dialysemateriaal. 

In onderstaande tabel ziet u hoeveel gratis aanbiedingen u mag doen. Dit is afhankelijk van het 
type container dat u gebruikt.



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 afvalstof-
fenheffing, rioolheffing en 
eventuele hondenbelasting.  
Ook krijgt u informatie over de 
betalingsmogelijkheden, het 
aanvragen van kwijtschelding en 
de mogelijkheid om bezwaar te 
maken. Op www.gbtwente.nl 
vindt u het digitaal loket van het 
GBT (Mijn GBT) en antwoorden 
op veelgestelde vragen. 

Definitieve aanslag afvalstoffen-
heffing 2018
Vorig jaar werd bij u een vooraf 
ingeschat aantal ledigingen van 
de grijze container of stortingen 
op de ondergrondse restafval- 
container in rekening gebracht.  
Dit voorschot wordt nu verrekend 
met het aantal keren dat u 
daadwerkelijk restafval heeft 
aangeboden. Het bedrag dat u 
eventueel heeft bespaard wordt 
niet teruggestort op uw rekening, 
maar wordt verrekend met de 
totale belastingaanslag van 2019.

Nieuw: geen voorschot meer
Vanaf dit jaar betaalt u geen 
voorschot meer voor het variabele 
deel. U betaalt dit deel achteraf. 
Daarom wordt dit jaar alleen het 
vaste basistarief van de afvalstof-
fenheffing in rekening gebracht. 
De afrekening van het aantal 
keren dat u restafval aanbiedt in 
2019 volgt dan op de aanslag 
afvalstoffenheffing in 2020.  
De aanslag wordt hiermee 
eenvoudiger en overzichtelijker.

Binnenkort ontvangt u de aanslag gemeentelijke belastingen van het Gemeentelijk 
Belastingkantoor Twente (GBT) met de definitieve afrekening afvalstoffenheffing 2018 en het 
vaste basistarief voor 2019. 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 per post. U krijgt deze aanslag in opdracht van de gemeente Oldenzaal.

De aanslag afvalstoffenheffing komt er weer aan 
(vervolg)

Kan ik kwijtschelding aanvragen?
Wanneer u onvoldoende inkomsten heeft, kunt u onder 
voorwaarden kwijtschelding aanvragen. De kwijtschelding 
bedraagt maximaal € 221,20 en is opgebouwd uit het vaste 
basistarief van € 156,60  en een variabel tarief van € 64,60.  
Dit variabele tarief is gebaseerd op 10 ledigingen van een  
240 liter container. 

Kijk voor de voorwaarden op www.gbtwente.nl. Wilt u 
kwijtschelding aanvragen? Ga dan naar het digitaal loket 

 (Mijn GBT) op www.gbtwente.nl en kies ‘kwijtschelding 
aanvragen’.

Heeft u vragen over de belastingaanslag?
Kijk dan bij de veelgestelde vragen op www.gbtwente.nl.  
Staat uw vraag er niet bij? Dan kunt u contact opnemen met  
het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente. Zij zijn bereikbaar  
op het telefoonnummer 053 - 481 58 81 of per e-mail via  
info@gbtwente.nl.

De gemeente verdient niet aan afval
De afvalstoffenheffing is een zogenaamde ‘sluitende 
begroting’. Dat betekent dat de inkomsten gelijk zijn aan 
de uitgaven. Bij uitgaven kan worden gedacht aan het 
ophalen van het afval, het plaatsen van ondergrondse 
containers, de aanleg van milieu-pleinen en de exploitatie 
van het afvalbrengpunt. De gemeente verdient dus niet 
op de afvalstoffenheffing en mag dat ook niet. Daarom 
konden de tarieven vorig jaar omlaag in Oldenzaal, maar 
gaan ze dit jaar helaas weer wat omhoog.

Afval scheiden loont
De verhoging van de tarieven zit vooral in het variabele 
deel van de afvalstoffenheffing. Dit is het tarief dat u per 
keer dat u restafval aanbiedt betaalt. Door nog beter uw 
afval te scheiden en nog minder restafval aan te bieden, 
kunt u in 2019 toch goedkoper uit zijn dan het afgelopen 
jaar.

Tarieven
In het overzicht hieronder vindt u alle tarieven voor het komende jaar.

Vast basisbedrag (voor ieder huishouden gelijk)

€ 156,60

Tarief per keer

Grijze restafvalcontainer, 140 liter € 3,77

Grijze restafvalcontainer, 240 liter € 6,46

Ondergrondse restafvalcontainer, 30 liter € 0,73

Groene gft-container, 140 of 240 liter Gratis

Oranje verpakkingencontainer, 240 liter Gratis

Hoe weet de gemeente hoe 
vaak ik afval aanbied?
Containers aan huis hebben een chip. Gebruikers van 
ondergrondse containers hebben toegang met hun milieupas. 
De containerchips en de milieupas zijn gekoppeld aan een 
woning. Elke keer als u de container aan straat zet of afval in de 
ondergrondse restafvalcontainer gooit, wordt dat elektronisch 
geregistreerd. Met deze informatie berekent het Gemeentelijk 
Belastingkantoor Twente elk jaar de hoogte van uw 
afvalstoffenheffing.
 
U kunt op www.twentemilieu.nl/oldenzaal/inloggendiftar 
ook zelf het hele jaar door bekijken hoe vaak u uw container 
aan de straat zette of een vuilniszak wegbracht. 

Hogere tarieven
De tarieven zijn iets hoger dan vorig jaar. De verhoging wordt 
veroorzaakt door landelijke prijsstijgingen. Ook ontvangt de gemeente 
lagere vergoedingen voor bepaalde gescheiden afvalsoorten, 
bijvoorbeeld verpakkingen en papier. Daardoor stijgen de tarieven.

In 2019 kunt u 1000 kilo grof tuinafval gratis naar het afvalbrengpunt aan de Lübeckstraat 34 brengen. 
Heeft u dit jaar meer dan 1.000 kilo grof tuinafval? Dan betaalt u voor de extra kilo’s € 0,50 per 10 kilo. 
Vergeet niet uw milieupas mee te nemen als u naar het afvalbrengpunt gaat. Kijk voor een overzicht 
van alle tarieven op www.twentemilieu.nl/oldenzaal/tarieven.

Stortquotum grof tuinafvalGrof Tuinafval

 

Aanslagnummer Dagtekening 
28-02-2019 

815,27

Vervaldatum 
30-04-2019 

Omschrijving Aanslagbedrag 

IncassantID: 
NL00ABCD0123456789 
MachtigingID: 
12345 
 

U heeft ons gemachtigd om het totaalbedrag van deze aanslag in 10 maandelijkse termijnen van uw rekening NL00ABCD0123456789 af te 
schrijven. Het termijnbedrag van € 81,52 (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. 

Betaling: 

Totaal bedrag 

Tarief Belastingjaar 

Klantkenmerk 

€ 

Aanslagbiljet  
Belastingweg 74 
7575 AC  Oldenzaal 
 
 

Belastingweg 74 Oldenzaal 
RST 140 Liter  

3,14 9,42

3 Ledigingen 140 liter rest 
€ 01-01-2018 tot 01-01-2019 2018 €

WOZ-Beschikking Eigenaar en Gebruiker 
WOZ-waarde =  € 405.000 
waardepeildatum 01-01-2018 2019 

Onroerende zaakbelasting Eigenaar woning  

0,1163 % 471,01
OZB-waarde =  € 405.000 

€ 01-01-2019 tot 01-01-2020 2019 

156,60 156,60
Afvalstoffenheffing vast tarief 

€ 01-01-2019 tot 01-01-2020 2019 €

€ 

Rioolheffing Gebruiker 

2019 

Gemeente Oldenzaal 
Ganzenmarkt 1 
T (053) - 481 58 81 
 

GBT 
Postbus 845 
7550 AV Hengelo 

NL72BNGH0285141228 
t.n.v. Gemeentelijk 
Belastingkantoor Twente 
BICnr: BNGHNL2G 

www.gbtwente.nl 
info@gbtwente.nl 
 

BTWnr: 
NL8197.54.444.B01 

Postadres Bankrekening Digitaal Bezoekadres Overige gegevens 

 € 

 Rioolheffing Eigenaar woning  
Rioolheffing Eigenaar 

€ 95,40 95,40

Aanslagbiljet Gemeentelijke Belastingen 
WOZ-Beschikking 
Gemeente Oldenzaal 

01-01-2019 tot 01-01-2020 

Rioolheffing Gebruiker woning  

01-01-2019 tot 01-01-2020 2019 

Reeds opgelegd via voorlopige aanslag afvalstoffenheffing 2018 

95,40€ 

€ 

95,40

-12,56

1. Hier ziet u het aantal 
keren dat u de grijze 

container aan de straat 
zette of een vuilniszak 

naar de verzamelcontainer 
bracht.

2. Dit bedrag betaalt u 
voor het aantal keren 

dat u de grijze container 
aan straat zette of een 

vuilniszak naar de 
verzamelcontainer bracht.

3. Hier ziet u het 
vaste tarief voor 2019. 

Dit betaalt ieder 
huishouden.

4. Dit is het bedrag 
dat u vorig jaar heeft 

‘voorgeschoten’.


