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Samen voor minder afval in Oldenzaal

Allereerst mijn complimenten aan u! Dankzij uw inzet staat de 

grijze container steeds minder vaak aan de straat. 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!

Inzameling restafval

Doordat we steeds beter ons afval scheiden, zetten we ook 

steeds minder vaak onze grijze container met restafval aan de 

straat (gemiddeld eens in de zes weken). Vandaar dat dit jaar de 

frequentie van de inzameling van het restafval verandert. Het 

nieuwe inzamelschema past veel beter bij de huidige situatie. 

Vanaf nu kunnen we eens in de vier weken onze grijze container 

aan de straat zetten in plaats van eens in de twee weken.

Dit is niet alleen veel efficiënter, maar waarschijnlijk zorgt dit er 

ook voor dat het afval nog beter gescheiden wordt. Hierdoor 

dragen we met zijn allen bij aan een ‘Afvalloos Twente’: de 

ambitie van alle Twentse gemeenten om in 2030 nog maar 

maximaal 50 kilo restafval per persoon per jaar over te houden. 

In Oldenzaal is dit momenteel nog gemiddeld 110 kilo.

Ondergrondse containers 

Vanaf dit jaar kunt u met uw milieupas gebruik maken van alle 

ondergrondse restafvalcontainers in de gemeente Oldenzaal. 

Vanaf dit jaar kunt u uw grijze restafvalcontainer 1 keer per 4 

weken aan de straat zetten. Inwoners van Oldenzaal scheiden 

steeds beter hun afval, waardoor er minder restafval overblijft. 

Daarom zetten Oldenzalers ook steeds minder vaak hun grijze 

container aan de straat. Vorig jaar was dat gemiddeld nog maar 

eens in de 6 weken. Daarom besloot de gemeenteraad van 

Oldenzaal dat het nieuwe inzamelschema beter past bij de 

daadwerkelijke keren dat de grijze containers geleegd worden. 

Samen zijn we goed op weg naar een afvalloos Oldenzaal! 

U kunt ook gebruik maken van de ondergrondse 

restafvalcontainer

Heeft u meer restafval dan u in vier weken kwijt kunt in uw grijze 

container? Dan kunt u gebruik maken van de ondergrondse 

restafvalcontainers in de gemeente Oldenzaal. Deze kunt u 

openen met uw milieupas. U betaalt hiervoor €0,90 per keer.

Wilt u altijd gebruik maken van de ondergrondse container? Dat 

kan! Zo hoeft u nooit meer te wachten op de inzameldag. U kunt 

via de klantenservice van Twente Milieu een afspraak maken om 

uw grijze container gratis op te laten halen. Dat levert u direct 

een beetje meer ruimte in de tuin op.

...u zicht kunt aanmelden voor de 
digitale nieuwsbrief van Twente 
Milieu? 

...er al 6 deelcontainers zijn in Oldenzaal? … er al ruim 19.000 Oldenzalers de 
gratis Twente Milieu-app gebruiken?

Handig voor als u toch een keer meer restafval heeft dan u in 

de grijze container kwijt kunt. 

Vaste inzameldag

Om het u zo makkelijk mogelijk te maken, heeft u in 2020 één 

vaste inzameldag in de week. Dit betekent dat op die vaste dag 

in de week uw grijze, groene of oranje container geleegd wordt. 

Voor een aantal inwoners betekent dit dat een inzameldag 

verschuift, raadpleeg hiervoor uw persoonlijke afvalkalender. 

Meer informatie

De locaties van de ondergrondse containers en uw persoonlijke 

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

of via de app van Twente 

Milieu.

Ik wens u een heel gezond, 

gelukkig en succesvol 2020 

en hoop dat we ook dit jaar 

bewust met ons afval 

omgaan. Samen houden we 

Oldenzaal schoon!

Evelien Zinkweg, 

Wethouder Milieu, 

Afval, Duurzaamheid

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 tarief). Op de aanslag afvalstoffenheffing 2020 wordt het aantal keren in 

rekening gebracht dat u in 2019 de grijze container aan straat zette of een vuilniszak naar de 

ondergrondse restafvalcontainer bracht. Ook betaalt u het vaste basistarief voor 2020. U kunt 

de aanslag afvalstoffenheffing, als onderdeel van de aanslag gemeentelijke belastingen, eind 

februari van GBTwente (het gemeentelijk belastingkantoor) verwachten.

De aanslag afvalstoffenheffing komt er weer aan

Restafval voortaan vierwekelijks opgehaald

Gebruik kleine, handzame dozen

Zet u oud papier aan de straat? Denk dan aan de vrijwilligers die 

het inzamelen. Gebruik kleine, handzame dozen en maak deze niet 

te zwaar. De richtlijn is een maximum formaat van 50 x 50 x 30 cm 

en niet zwaarder dan 15 kilo. Alles gelijk aan of kleiner/lichter dan 

dit is prima. De inzamelaars zijn u dankbaar!

Weten wanneer bij u het papier wordt opgehaald?

Kijk dan op uw persoonlijke afvalkalender. Deze vindt u in de gratis 

app van Twente Milieu of op www.twentemilieu.nl/oldenzaal/

afvalkalender. 

Verzamelcontainers

U kunt ook op elk gewenst moment uw papier naar een 

verzamelcontainer op één van de milieupleinen brengen. Kijk voor 

een overzicht van alle locaties op www.twentemilieu.nl/

oldenzaal/containerlocaties. 

Afvalbrengpunt

Uw oud papier kunt u ook gratis achterlaten op het afvalbrengpunt 

aan de Lübeckstraat 34. Neem hiervoor wel uw milieupas mee.

Wist u dat...

Zo vergeet u nooit meer wanneer een 

container aan de straat mag of in welke 

bak welk type afval mag. Ook kunt u met 

de app meldingen maken als uw container 

niet geleegd is of een verzamelcontainer 

vol of defect is.

Dit zijn vrolijk bestickerde containers met 

een deurtje en planken, waarin u spullen kunt 

delen die voor u niet meer waardevol zijn, 

maar voor een ander nog wel! Kijk voor meer 

informatie en de locaties op www.

twentemilieu.nl/vollebaksamendelen

Al ruim 5000 Oldenzalers gingen u 

voor. Zo blijft u altijd op de hoogte van 

het laatste afvalnieuws in Oldenzaal. 

Nog niet aangemeld? Schrijf u dan in via 

www.twentemilieu.nl/nieuwsbrief.



Binnenkort ontvangt u de aanslag gemeentelijke belastingen van GBTwente (het gemeentelijk belastingkantoor) met de 

definitieve afrekening van het variabele deel van 2019 en het vaste basistarief voor 2020. U ontvangt de aanslag eind februari op 

uw deurmat of in uw digitale berichtenbox. U krijgt deze aanslag in opdracht van de gemeente Oldenzaal.

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. 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 GBTwente (Mijn GBTwente) en 

antwoorden op veelgestelde vragen.

Wat betaal ik?

In 2019 betaalde u het vaste basistarief dat voor ieder 

huishouden gelijk is. Het variabele deel voor het aantal keren 

dat u in 2019 de grijze container aan straat zette of een 

vuilniszak naar de ondergrondse restafvalcontainer bracht, 

wordt dit jaar in rekening gebracht. Daarnaast betaalt u het 

vaste basistarief van €166,80 voor 2020.

Kan ik kwijtschelding aanvragen?

Wanneer u onvoldoende inkomsten heeft, kunt u onder 

voorwaarden kwijtschelding aanvragen. De kwijtschelding 

bestaat uit het vaste basistarief van €166,80 en een maximum 

variabel tarief van €64,32. Dit variabele tarief is gebaseerd op 

8 ledigingen van een grijze restafvalcontainer van 240 liter.

Kijk voor de voorwaarden op www.gbtwente.nl. Wilt u 

kwijtschelding aanvragen? Ga dan naar het digitaal loket 

(Mijn GBTwente) op www.gbtwente.nl en kies ‘kwijtschelding 

aanvragen’.

De aanslag afvalstoffenheffing komt er weer aan (vervolg)

Tegemoetkoming medisch afval

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 2019 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 steekproeven plaats. 

Huishoudens die binnen de steekproef 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 2019 een tegemoetkoming medisch 

afval, maar is uw situatie veranderd? 

Geef dit dan door aan GBTwente.

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 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.

Type container Voor u met tegemoetkoming

Grijze restafvalcontainer, 240 liter Max.10 keer gratis

Grijze restafvalcontainer, 140 liter Max. 17 keer gratis

Ondergrondse restafvalcontainer, 30 liter Max. 80 keer gratis

Vast basisbedrag (voor ieder huishouden gelijk)

€166,80

In 2020 betaalt u de volgende tarieven voor uw afval:

Tarieven

Tarief per keer

Oranje verpakkingencontainer, 240 liter Gratis

Grijze restafvalcontainer, 240 liter €8,04

Groene gft-container, 140 en 240 liter Gratis

Grijze restafvalcontainer, 140 liter €4,69

Ondergrondse restafvalcontainer, 30 liter €0,90

Papier scheiden: 
goed voor het milieu én 
goed voor de clubkas!
Papier willen we graag hergebruiken. Zo wordt gerecycled 

huishoudelijk papier gebruikt voor het maken van kranten-, 

kantoor- en sanitair papier. Papier kan maar liefst zes tot 

zeven keer worden hergebruikt. Bovendien steunt u er direct 

een vereniging of school mee door het papier aan straat te 

zetten. Papier scheiden is dus goed voor het milieu én goed 

voor de clubkas.

 

 

 

Aanslagnummer Dagtekening 
 28-02-2020 

834,62 

Vervaldatum 
30-04-2020 

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 € 83,46 (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 
 

€ 
 

A. Anslagbiljet 
 Belastingweg 74 
 7571 AC  Oldenzaal 
  
 

Belastingweg 74 Oldenzaal 
RST 140 Liter  
 

3,77 11,31 
 

3 Ledigingen 140 liter rest 
 € 01-01-2019 tot 01-01-2020 2019 € 

WOZ-Beschikking Eigenaar en Gebruiker 
WOZ-waarde =  € 405.000 
waardepeildatum 01-01-2019 2020 

Onroerende zaakbelasting Eigenaar woning  

0,1141 % 462,11 
 

OZB-waarde =  € 405.000 
€ 01-01-2020 tot 01-01-2021 2020 

166,80 
 

166,80 
 

Afvalstoffenheffing vast tarief 
 € 01-01-2020 tot 01-01-2021 2020 € 

 
 

€ 

Rioolheffing Gebruiker 
 

2020 

  
 
 

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

GBTwente 
Postbus 845 
7550 AV Hengelo 

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

www.gbtwente.nl 
www.gbtwente.nl/contact 
 

BTWnr: 
NL8197.54.444.B01 

Postadres Bankrekening Informatie en contact Bezoekadres Overige gegevens 

 €  

 Rioolheffing Eigenaar woning  
 
 
Rioolheffing Eigenaar 
 € 97,20 

 
97,20 

 

Aanslagbiljet Gemeentelijke Belastingen 
WOZ-Beschikking 
Gemeente Oldenzaal 

01-01-2020 tot 01-01-2021 

Rioolheffing Gebruiker woning  

01-01-2020 tot 01-01-2021 2020 

 

97,20 
 

€ 

 

97,20 
 

 

Hier ziet u wat u 
betaald voor het aantal 
keren dat u restafval 
aanbood in 2019

Hier ziet u hoe vaak 
u restafval aanbood 
in 2019

Hier ziet u het vaste 
basistarief voor 2020. Dit is 
voor elk huishouden gelijk.

Heeft u vragen over de aanslag gemeentelijke belastingen?

Kijk dan bij de veelgestelde vragen op www.gbtwente.nl. Staat uw vraag er niet bij? Dan kunt u contact opnemen met GBTwente. 

Zij zijn bereikbaar op het telefoonnummer 053 – 481 58 81 of via het contactformulier op www.gbtwente.nl/contact.


