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Momenteel worden de laatste puntjes op 
de i gezet om Diftar op 1 januari 2018 in te 
voeren. De afgelopen weken zijn alle 
huishoudens voorzien van nieuwe en/of 
gechipte minicontainers, werden paslezers 
aangebracht op verzamelcontainers en op 
enkele locaties nieuwe verzamelcontainers 
geplaatst. Persoonlijk juich ik de komst van 
de verpakkingencontainer toe. Voor een 
ander is deze oranje container wellicht 
bezwaarlijk vanwege ruimtegebrek.  

De invoering van een nieuw afvalbeleid 
kent natuurlijk niet alleen maar voorstan-
ders en brengt de nodige vragen en onrust 
met zich mee. Waar mogelijk proberen we 
vragen zo snel mogelijk te beantwoorden 
en maatwerkoplossingen te bieden, maar 
helaas kunnen we niet aan alle wensen 
gehoor geven. De invoering van Diftar 
wordt regelmatig geëvalueerd en we 
kijken of er aanvullende maatregelen 
noodzakelijk zijn.

Afval scheiden begint natuurlijk thuis. Dat 
zal best wennen zijn, maar ik daag u uit uw 
afval goed te scheiden. Hiermee draagt u 
een steentje bij aan minder grijs op straat 
én mogelijk levert het u financieel 
voordeel op!

Roselien Slagers 
Wethouder Milieu, Afval, Duurzaamheid

Met ingang van 1 januari 2018 is Diftar ook in de gemeente
Wierden een feit. Vanaf het nieuwe 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.
Restafval is het ‘echte’ afval dat overblijft als alle grondstoffen
- zoals papier, glas, gft en verpakkingen - goed gescheiden zijn.
Minder restafval, meer afval scheiden: daar gaat het om.

“Afval scheiden loont!”

Afvalnieuws Wierden
Het laatste nieuws over afval scheiden in Wierden

Vragen over afval? Neem vanaf januari contact op met Twente Milieu!
Vanaf 1 januari 2018 kunt u met al uw vragen rond afval terecht bij de klantenservice van  Twente 
Milieu in plaats van bij de gemeente Wierden. Is uw container niet geleegd? Of kapot? Zit de 
inwerptrommel van de verzamelcontainer klem? Twente Milieu helpt u graag! Hieronder vindt u 
de contactgegevens. 

Hieronder vindt u al wel vast de informatie in welke week welk  
afval wordt opgehaald in de maand januari. Het is raadzaam om  
na beschikbaarheid de afvalkalender regelmatig te raadplegen  
voor mogelijke wijzigingen.

Week 1: Gft-afval

Week 2: Verpakkingenafval

Week 3: Restafval

Week 4: Gft-afval

etc.

Check rond 28 december de afvalkalender in de app of  
op de website voor de inzameldagen op uw adres.

Vragen over afval?
Klantenservice Twente Milieu
0900 - 85 20 1 1 1 
(op werkdagen tussen 08.00-17.00 uur)

info@twentemilieu.nl

www.twentemilieu.nl/wierden

Download 
de app 
Twente Milieu!

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

•  Zoek op welk afval in welke  
container mag

•  Navigeer naar de dichtstbijzijnde 
verzamelcontainers

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

Rond 28 december is de app van  
Twente Milieu beschikbaar voor de 
gemeente Wierden.

Tips voor minder restafval
  Creëer thuis een handig systeem om afval te scheiden.  

Geef bijvoorbeeld papier, verpakkingen, glas, gft en restafval een eigen 
plek. Zo wordt het eenvoudig om afval te scheiden.

  Bied de container pas aan als deze vol zit. Bied bij een ondergrondse 
verzamelcontainer alleen volle zakken aan. U betaalt namelijk per keer  
dat u restafval aanbiedt.

  Zie het als een uitdaging om zo min mogelijk afval in de grijze bak te 
gooien.

  Herbruikbare spullen kunt u verkopen, laten ophalen door bijvoorbeeld  
de kringloopwinkel of aanbieden op een weggeefhoek op Facebook.  
Zo maakt u er direct iemand anders blij mee.

 Neem een eigen boodschappentas mee.

 Koop kritisch in, kies voor navulverpakkingen.

Wanneer wordt het afval opgehaald?
Op dit moment wordt er bij Twente Milieu, samen met de gemeente Wierden, hard gewerkt aan de nieuwe informatievoorziening.  
De afvalkalender kunt u vanaf (ongeveer) 28 december inzien via de gratis app van Twente Milieu of via  
www.twentemilieu.nl/wierden/afvalkalender. Helaas kunnen wij deze niet eerder ter beschikking stellen. Dit komt omdat veel 
databestanden ingelezen en gekoppeld moeten worden en sommige informatie laat beschikbaar is.



Veel vragen over  
inzameling gft-afval
Veel inwoners hebben gevraagd om de wekelijkse inzameling 
van het gft-afval uit te breiden naar de maanden oktober en 
november en/of om de terugkeer van de bladkorven.  
Dit verzoek hebben we ingebracht in de gemeenteraad.  
De gemeenteraad heeft bij voorbaat een financiële voorziening 
opgenomen in de begroting, maar neemt hierover in juni 2018 
een besluit.

Waarom is mijn container gechipt?
In de gemeente Wierden hebben laag- 
bouwwoningen een grijze restafval-, een 
groene gft- en een oranje verpakkingen- 
container. Deze containers zijn de 
afgelopen maanden allemaal gechipt.  
De chip bevindt zich onder de rand van 
de container. Door deze chip kan de 
vuilniswagen registreren dat uw contai-
ner is geleegd. 

Let op: vanaf 1 januari worden niet-
gechipte containers niet meer geleegd.

Geen gebruik van 
containers is ook geen 
afvalstoffenheffing betalen
Fabel. Elk huishouden betaalt een 
vast basisbedrag aan afvalstoffen-
heffing. Hiervoor bestaat een tarief 
voor een één- of meerpersoons-
huishouden. Het variabele tarief 
heeft u wel zelf invloed op. 

Diftar zorgt voor meer 
illegale dump
Fabel. De ervaringen van andere 
gemeenten met Diftar leren dat dit 
niet het geval is. Wel is de ervaring 
dat inwoners illegale dump vaker 
melden. 

Niet iedereen is goedkoper 
uit met Diftar.
Feit. Huishoudens met veel 
restafval betalen straks meer dan 
huishoudens met weinig restafval. 
De verwachting is dat ongeveer 
80% van de huishoudens in 
Wierden niet duurder uit is.

Afval scheiden is nutteloos. 
Het komt toch op één 
afvalberg.
Fabel. Afval dat gescheiden wordt 
opgehaald, wordt ook gescheiden 
afgevoerd. Zo wordt van oud glas 
nieuw glas gemaakt en van oud 
papier weer nieuw papier. Wist u 
trouwens dat van oud plastic 
onder andere tennisballen en 
fleecetruien worden gemaakt?

Ik betaal straks voor mijn 
buren als zij hun afval in 
mijn container gooien.
Fabel. U betaalt per keer dat u 
restafval (de grijze container of 
een vuilniszak) aanbiedt, niet per 
kilo. Zet daarom alleen volle 
containers aan de straat.  
De vuilniszak van de buren heeft 
dus geen invloed op het tarief dat 
u betaalt.

Feit of 
fabel?

Maatwerkoplossingen
Gezinnen met jonge kinderen 
en veel luiergebruik
Heeft u jonge kinderen in de luiers en 
is de grijze container daardoor te snel 
vol? Dan kunt u toegang krijgen tot 
een ondergrondse verzamelcontainer. 
U betaalt hiervoor € 1,- per keer. 
Neem voor meer informatie contact op 
met Twente Milieu via 0900-8520111 of 
info@twentemilieu.nl.

Medische indicatie
Mensen die vanwege een medische 
reden extra restafval hebben, bieden we 
een alternatief en compensatie voor het 
extra onvermijdbare restafval. Neem 
voor meer informatie contact op met 
Twente Milieu via 0900-8520111 of  
info@twentemilieu.nl.

Verpakkingsafval bij hoogbouw 
wordt toch opgehaald
Omdat veel bewoners in appartementen- 
complexen minder mobiel zijn, kunnen 
zij het verpakkingsafval (plastic, blik en 
drankenkartons) tweewekelijks blijven 
aanbieden in de doorzichtige zakken. 
Natuurlijk kan het ook naar de verzamel-
containers worden gebracht.

In 2018 betaalt u de volgende tarieven voor uw afval:

Tarieven
Vast basisbedrag

Eenpersoonshuishouden € 49,80

Meerpersoonshuishouden € 151,20

Tarief per keer

Grijze restafvalcontainer € 5,00

Ondergrondse restafvalcontainer € 1,00

Groene gft-container € 0,00

Oranje verpakkingencontainer € 0,00

Rekenvoorbeelden
Familie Kooistra
In 2018 maakt de familie Kooistra, bestaande uit vier 
personen, gebruik van een 140 liter restafvalcontainer, een 
140 liter gft-container en een 240 liter verpakkingen-
container. 

Stel dat de familie in 2018 de containers elke 3 weken 
aanbiedt, dan zijn de kosten als volgt:

Vast basisbedrag € 151,20

Gft-container 140 liter (17 x €0) € 0,00

Restafval 140 liter (17 x €5) € 85,00  

Verpakkingencontainer (17 x €0) € 0,00

Totaal € 236,20

Mevrouw Torenstra
Mevrouw Torenstra woont alleen in een hoogbouwwoning. 
Zij gebruikt in 2018 de ondergrondse restafvalcontainer en 
de doorzichtige zakken voor haar verpakkingsafval.

Stel dat zij in 2018 elke twee weken een zak naar de 
ondergrondse container brengt en tweewekelijks de 
doorzichtige verpakkingenzakken aan de straat zet,  
dan zijn de kosten als volgt:

Vast basisbedrag € 49,80

Ondergrondse restafvalcontainer (26 x €1) € 26,00

Verpakkingen (zakken) € 0,00

Totaal € 75,80

Gft-afval bij hoogbouw
Voor hoogbouwbewoners met gft-afval bestaat de mogelijkheid om gezamenlijk  
(met 6/8) bewoners per complex een minicontainer voor gft-afval aan te vragen.  
Deze moet dan wel op eigen terrein gezet worden, bijvoorbeeld in een schuurtje of 
een gezamenlijke opslag. Ook moet deze door de bewoners zelf aan de straat worden 
gezet binnen het reguliere inzamelschema. Interesse? Neem dan contact op met 
Twente Milieu via 0900-8520111 of info@twentemilieu.nl.


