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Borne zonder afval

Extra informatie voor inwoners over het nieuwe afvalbeleid in Borne

Wijziging inzameling oud papier

De kwaliteit van afval

In Borne wordt oud papier vrijwillig ingezameld door de
muziekverenigingen, in de meeste wijken is dit maandelijks. De

“Een nieuw jaar, een nieuw begin. Althans, op het gebied van

routes die de muziekverenigingen rijden, worden de komende

diftar. Met de invoering van diftar willen we namelijk de

tijd uitgebreid. Zo wordt in februari gestart met het ophalen

hoeveelheid restafval terugdringen van 163 kilo restafval per

van oud papier in Hertme en in maart in delen van de Bornsche

inwoner, naar uiteindelijk minder dan 50 kilo in 2030. Oftewel:

Maten. De routes in de Stroom-Esch worden aangepast. Het exacte

een ‘Borne zonder afval’. Samen kunnen we daar voor zorgen!

afhaalschema is te vinden op de website van de muziekverenigingen:
www.stedelijkorkestborne.nl/info en www.bornseharmonie.nl/over-ons.

Voor hergebruik is het van belang dat de kwaliteit van het
ingezamelde afval zo optimaal mogelijk is. Het belang van

Hoe kunt u het beste oud papier aanbieden?

Wegbrengen oud papier

goed scheiden is dus groot. Niet alleen voor een schoon

Het papier en karton wordt meegenomen als het goed is verpakt

Ook is het mogelijk om het oud papier zelf weg te brengen naar de

Borne, maar ook voor u persoonlijk, als inwoner. Met diftar

in een doos of als het samengebonden is. Het pakket mag niet

containers van de muziekverenigingen aan de Burenweg 5

betaalt u namelijk, naast het vaste basistarief, voor het aantal

groter zijn dan een verhuisdoos en het gewicht mag maximaal

(Stedelijk Orkest) en de Weideweg 1 (Bornse Harmonie). De

keren dat u uw restafvalcontainer aanbiedt. Hoeveel dit

20 kilo zijn. Het moet namelijk wel te tillen zijn door de

terreinen zijn de gehele dag geopend. In verband met ongewenste

precies is, kunt u lezen in deze nieuwsbrief en gemakkelijk

vrijwilligers. Los papier/kleine dozen/pizzadozen of papier in

dumpingen van afval in het verleden zijn bewakingscamera’s

uitrekenen op www.twentemilieu.nl/borne/afval.

een (kunststof) krat worden niet meegenomen. Grotere dozen/

geplaatst. Bij het storten van ander materiaal wordt aangifte

karton, zoals TV-dozen, dozen van zelfbouwmeubels, etc.

gedaan bij de politie. Inwoners uit Zenderen kunnen het oud

Uw hoeveelheid restafval en uw afvalkosten zo laag mogelijk

worden niet meegenomen indien het niet verkleind is tot een

papier wegbrengen naar de container bij Zenderen Vooruit.

houden? Kijk voor tips over afval scheiden op

pakketje van maximaal 40 bij 60 cm.

www.twentemilieu.nl of download de Twente Milieu App.
Wist u dat u met vragen over afval ook terecht kunt bij de
BuurTman? Hij helpt u graag kosteloos bij het goed scheiden
van uw afval. Op naar een schoon Borne doen we namelijk
samen!”

Ook met vragen over afval kunt u terecht bij de buurTman

Wethouder Michel Kotteman

Sinds april 2018 is de buurTman, Richard Pieterson, in Borne actief. De buurTman is –
als spin in het web - de schakel tussen Twente Milieu, gemeente Borne, verenigingen,
wijkraden en andere organisaties in Borne. Hij zorgt ervoor dat het werk dat Twente
Milieu uitvoert tijdig gecommuniceerd wordt naar de betrokken inwoners en
organisaties. De buurTman haalt ook proactief informatie en wensen vanuit de
wijkraden, verenigingen en organisaties op, zodat Twente Milieu daar rekening mee
kan houden of invulling aan kan geven tijdens de uitvoering.
Vanaf nu kunt u niet alleen met vragen rondom buurtonderhoud terecht bij de
buurTman, maar ook met vragen over afval. Met de voorbereiding en invoering van
diftar hebben we gemerkt dat hier ook in Borne behoefte aan is. U kunt de buurTman
bijvoorbeeld inzetten voor een informatiebijeenkomst of advies over het scheiden van
afval aan huis. U kunt onze buurTman benaderen op straat, per e-mail via
buurtman@twentemilieu.nl en telefonisch via 06-20815934.

De aanslag afvalstoffenheffing komt eraan
In de laatste week van februari ontvangt u de aanslag gemeentelijke belastingen van
GBTwente. Als u zich heeft aangemeld voor MijnOverheid staat de aanslag digitaal
voor u klaar in uw berichtenbox. Anders ontvangt u de aanslag op uw deurmat.
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 en rioolheffing. U krijgt
ook informatie over hoe u kunt betalen, kwijtschelding kunt aanvragen of bezwaar
kunt maken. Op www.gbtwente.nl vindt u het digitale loket Mijn GBTwente en een
antwoord op veelgestelde vragen.
Heeft u vragen over de belastingaanslag?
Neem dan contact op met de publieksbalie van de gemeente Borne. Zij zijn

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws in uw
gemeente? Schrijf u dan in voor de digitale nieuwsbrief
op www.twentemilieu.nl/nieuwsbrief

bereikbaar via het nummer 14074 of via info@borne.nl.

Tarieven

Hoe kan ik zelf zien hoe vaak ik afval aanbied?

In 2020 betaalt u de volgende tarieven voor uw afval:
Vast basistarief
Basistarief

€ 141,36

Grof tuinafval

Containers aan huis hebben een chip. En met uw milieupas heeft

Tijdens de takkenactie in het voor- en in het najaar kunt u

u toegang tot alle ondergrondse containers in gemeente Borne.

gratis maximaal 3 kuub snoeiafval laten ophalen. Buiten deze

De containerchips en de milieupas zijn gekoppeld aan een

periodes betaalt u dezelfde tarieven als voor het aan huis

woning. Elke keer als u de restafvalcontainer aan straat zet of

ophalen van grof restafval.

een afvalzak in de ondergrondse restafvalcontainer gooit, wordt
dat elektronisch geregistreerd. Met deze informatie berekent

Kosten voor het brengen van afval (Milieupark)

Tarief per keer

GBTwente elk jaar de hoogte van uw afvalstoffenheffing.

Per jaar kunt u met uw milieupas 100 kilo gratis wegbrengen.
Grijze restafvalcontainer, 140 liter

€ 4,25

Grijze restafvalcontainer, 240 liter

€ 7,30

Ondergrondse restafvalcontainer, 30 liter

€ 0,90

Groene gft-container, 140 liter of 240 liter

GRATIS

Autobanden (auto) per 10 kilogram

€ 1,50

Oranje verpakkingencontainer, 240 liter

GRATIS

Autobanden (tractor) per 10 kilogram

€ 1,50

Grof restafval

€ 1,50

Op dit moment is het nog niet bekend hoe vaak u in 2020 uw

Hout

€ 1,50

restafval weggooit. Daarom betaalt u vooraf alleen het vaste

Puin

€ 1,50

Daarna betaalt u:

U kunt via www.twentemilieu.nl/inloggendiftar ook zelf het hele
jaar door meekijken hoe vaak u uw restafvalcontainer aan de

Grijze restafvalcontainer, 140 liter

Wanneer worden deze tarieven in rekening gebracht?

Tarief per
10 kilogram

basistarief. Na afloop van het jaar is het aantal keren bekend
dat u daadwerkelijk uw grijze container aan straat heeft gezet
of een vuilniszak naar de ondergrondse container heeft

straat zette of een vuilniszak naar de ondergrondse
restafvalcontainer wegbracht.

Tegemoetkoming medisch afval
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 stomamateriaal,
incontinentiemateriaal en dialysemateriaal.

De volgende afvalsoorten kunt u kosteloos aanbieden:

De tegemoetkoming voor onvermijdbaar medisch

Aanvragen

gebracht. Deze kosten (variabele deel) worden na afloop van

•

Asbest (met sloopmelding)

•

Klein chemisch afval

afval bestaat uit een aantal gratis ledigingen van de

De tegemoetkoming kunt u aanvragen via het digitaal loket Mijn GBTwente

het kalenderjaar (van 1 januari t/m 31 december) in rekening

•

Elektrische en

•

Metalen/schroot

grijze container of stortingen op de ondergrondse

op www.gbtwente.nl. Log in met de DigiD van degene op wiens naam de

gebracht. Wilt u uitrekenen wat u straks mogelijk aan

elektronische apparaten

•

Papier en karton

restafvalcontainer. Het overige aantal ledigingen

aanslag staat. Kies voor medisch afval. Voor de aanvraag van de

afvalkosten gaat besparen? Gebruik dan onze rekenmodule op

•

Glas (potten en flessen)

•

Textiel

komt in aanmerking voor de tegemoetkoming. De

tegemoetkoming heeft u een aankoopbon of overzicht

www.twentemilieu.nl/borne/afval.

•

Glas (vlakglas, ruiten)

•

Grof tuinafval (1000 kg)

tegemoetkoming wordt door GBTwente achteraf

nodig van de (online)apotheek waar u de materialen of

uitbetaald.

hulpmiddelen heeft aangeschaft. Op de bon moeten

Kan ik kwijtschelding aanvragen?
Wanneer u onvoldoende inkomsten heeft, kunt u onder
voorwaarden kwijtschelding aanvragen. De kwijtschelding
bestaat uit het vaste basistarief van € 141,36 en een maximum
aantal gratis ledigingen/stortingen. Het maximum aantal gratis
aanbiedingen is afhankelijk van het type container dat u
gebruikt. Het aantal keren is gebaseerd op het gemiddelde
aantal keren dat huishoudens in Borne restafval aanbieden. 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.

Eerste keer

Elk huishouden kan één keer per jaar de container(s) wisselen
voor een kleiner of groter formaat. Dit kan voor zowel

restafval weggooien in de verzamelcontainers bij de ingang
van het Milieupark. In de
verzamelcontainers passen

containers openen. U betaalt
hiervoor het normale kliktarief

Gratis

€ 86,51

kunt u ook de verzamelcontainers

Elke kuub extra

Niet mogelijk

€ 18,85

voor restafval in uw wijk
gebruiken.

€ 30,-

•

Vanaf 1 januari kunt u uw vuilniszak met huishoudelijk

Tot en met 3 kuub

Geen

u een verklaring van uw huisarts uploaden.

restafval op Milieupark

van €0,90 per keer. Natuurlijk

Voorrijtarief

aangeschafte materialen zichtbaar zijn. Ook kunt

Verzamelcontainers voor huishoudelijk

milieupas kunt u deze
Vanaf de
tweede keer

uw naam, de datum van aanschaf en het type

restafval als gft-afval.

vuilniszakken van 30 liter. Met uw

Kosten voor het ophalen van afval aan huis
Grof restafval

Kan ik nog wisselen van containergrootte?

Download nu
de gratis app
van Twente
Milieu!

Vergeet nooit meer wanneer de container aan straat
mag: door de handige afvalkalender met
herinneringsfunctie;

•

Tip voor minder restafval: zoek op welk afval in welke bak
mag;

•

Waar kan ik mijn verpakkingen kwijt? Navigeer naar de
dichtstbijzijnde verzamelcontainers;

•

Volle/defecte/vergeten container of illegale dump: meld
het ons!

Beschikbaar voor smartphones en tablets met iOS, Android of
Windows. U kunt de app downloaden in de App- of Play Store
op uw apparaat.

