
De aanslag komt er aan
U ontvangt binnenkort van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT) de aanslag Gemeentelijke Belastingen. Die 
bestaat uit de aanslag voor uw OZB, rioolheffing, afvalstoffenheffing en eventueel hondenbelasting. Als u gebruik maakt van 
MijnOverheid, hebt u de aanslag begin februari digitaal ontvangen. Vanaf 2018 brengt de gemeente Hengelo alleen het vaste 
deel van de afvalstoffenheffing (€143,04) vooraf in rekening. Het aantal ledigingen of stortingen van restafval en het aantal 
ledigingen van de gft-container, worden ‘pas’ achteraf in 2019 in rekening gebracht. U betaalt dus geen voorschot meer. Dat 
voorkomt onduidelijkheid over de rekening en mogelijk onverwachte kosten. 
 
 
Meer informatie hierover vindt u bij uw aanslag die u van het 
Gemeentelijk Belastingkantoor Twente ontvangt.

Gemeente Enschede gaat over op Diftar

De gemeente Hengelo en Twente Milieu hebben de inname 
van de grijze container afgelopen najaar tijdelijk stopgezet.  
Na 1 juli 2018 gaan gemeente en Twente Milieu verder met de 
inname van de grijze containers. 

Grijze containers innemen
In een aantal wijken en buurten  
heeft Twente Milieu de grijze  
container al ingenomen. De rest 
van Hengelo volgt na 1 juli; deze 
huishoudens krijgen daarover in mei 
een brief. Als u gebruik wilt blijven 
maken van de grijze container voor 
restafval, dan kan dat. Vanaf dat 
moment heet de grijze container de 
‘keuzecontainer’. Ook als u eerder al 
de grijze container hebt ingeleverd, 
kunt u een keuzecontainer 
aanvragen. De keuzecontainer is 
een extra service en is daarom 
duurder. Het uitgangspunt is dat de 
gebruiker betaalt.  

In mei krijgt u een brief met meer informatie. Mensen die hun 
restafval wegbrengen naar de ondergrondse container zijn 
goedkoper uit. Zij betalen per keer €1,20 voor een 30 liter-zak. 
Het tarief voor de keuzecontainer van 140 liter wordt €9,70 (nu 
is dat €7,-). Het tarief voor de 240 liter container wordt €16,50 
(nu is dat €11,95). Daarnaast geldt er een vast bruikleentarief 
voor de keuzecontainer van €36,- per jaar. De keuzecontainer 
wordt eens per 8 weken geleegd. Meer informatie over de 
keuzecontainer leest u in de brief die u in mei ontvangt.

Wat blijft hetzelfde?
•  Bewoners van appartementen hebben geen grijze container. 

Zij brengen hun afval zelf weg naar een ondergrondse 
container. 

•  Huishoudens die een verpakkingencontainer hebben, 
houden deze container. 

•  Huishoudens die een groene container hebben, houden deze 
container. 

•  De zorgcontainer blijft bestaan voor inwoners die veel afval 
hebben en die niet zelf of met hulp van hun omgeving hun 
afval naar de ondergrondse container kunnen brengen.

Het systeem van ondergronds restafval inzamelen blijft de basis van het Hengelose afvalbeleid. 
Vanaf 1 juli 2018 is het complete systeem van ondergrondse containers klaar. Daarnaast komt er 
een extra mogelijkheid voor huishoudens die hun restafval niet zelf naar de ondergrondse 
container willen brengen. Ze kunnen aangeven dat ze tegen extra betaling een container willen 
blijven gebruiken voor restafval: de keuzecontainer. 

 Keuzecontainer aanvragen voor restafval wordt mogelijk 

Hengelo in juli ondergronds

Afvalklepper
Nr. 16 - Januari 2018 Het laatste nieuws over afval scheiden in Hengelo

Op www.twentemilieu.nl vindt u alle informatie over afvalinzameling en afval scheiden. U kunt ook bellen met Twente Milieu: 0900 - 85 20 111 (5 cent per minuut)

Steeds minder restafval in Hengelo
De gemeente Hengelo gaat per 1 juli over op een systeem van 
ondergronds restafval inzamelen. Daarvoor is eerst de service 
verbeterd; laagbouwwoningen hebben een verpakkingen- 
container gekregen en in de wijken en buurten zijn milieupleinen 
gekomen om beter afval te scheiden. Hengelo wil met het 
nieuwe systeem inwoners stimuleren om nog beter afval  
te scheiden. Alle Twentse gemeenten hebben als doel om in 
2020 nog maar maximaal 100 kilo restafval per persoon per jaar 
te hebben en in 2030 nog maar maximaal 50 kilo. In Hengelo 
komen we voor 2017 uit op 121 kilo per persoon per jaar. 
Wethouder Marcel Elferink legt uit waarom dat zo belangrijk is: 

‘Afval is vaak grondstof voor andere doeleinden. Er zit nu nog 
veel materiaal in de restafvalcontainer dat er niet hoort, zoals 
papier, plastic en blik. Deze materialen kunnen we opnieuw 
gebruiken. De afvalverwerker kan dit echter niet uit het 
restafval halen. Het wordt dus verbrand en dat is jammer. 
Hierdoor kunnen we deze waardevolle grondstoffen niet 
opnieuw gebruiken, bijvoorbeeld voor het maken van nieuw 
papier. Goed scheiden draagt absoluut bij aan het milieu.  
Ook zorgt het ervoor dat je een lagere afvalstoffenheffing 
hoeft te betalen.’  

Zorgcontainer
Bent u slecht ter been of op een andere 
manier beperkt, waardoor u niet in staat bent 
om de vuilniszak naar de ondergrondse 
container te brengen? En is er in uw omgeving 
niemand die dat voor u kan doen?  
Dan denken wij met u mee over een oplossing. 
Wellicht komt u in aanmerking voor een 
zorgcontainer. Kijk voor meer informatie  
en een digitaal aanvraagformulier op  
www.hengelo.nl/zorgcontainer. Bij de balies 
van het Zorgloket in het stadskantoor aan de 
Hazenweg 121 en bij Wijkracht in de Water- 
staatskerk, Deldenerstraat 20, kunt u ook een 
papieren formulier afhalen. 

Eén milieupas 
voor alle  
Hengelose 
containers 

U kunt uw restafval kwijt in alle ondergrondse 
restafvalcontainers in de gemeente. Twente 
Milieu heeft de paslezer van de containers 
daarvoor geschikt gemaakt. Is de container 
(bijna) vol? Dan krijgt Twente Milieu een 
seintje. De container wordt dan automatisch 
opgenomen in de route van de vuilniswagen. 
Ieder huishouden zou een milieupas moeten 
hebben. De milieupas hoort bij de woning en 
laat u dus liggen als u gaat verhuizen.  
Hebt u geen milieupas? Vraag er dan één aan 
via www.twentemilieu.nl/hengelo/milieupas 
of neem contact op met de klantenservice 
van Twente Milieu via het telefoonnummer 
0900 - 85 20 111. 

Is het plastic, blik of een drankenkarton?

Ja Nee

Is het een éénmalige verpakking?

Ja, het is bedoeld om maar 
één keer te gebruiken

Nee, het is bedoeld om
vaker te gebruiken

Los in de container gooien of 
in een doorzichtige zak

Gebruiksvoorwerp
Hoort niet bij verpakkingen

Hoort niet bij verpakkingen

Verpakkingen

Is het plastic, blik of een drankenkarton?

Ja Nee

Nee Hoort niet bij verpakkingenIs het een éénmalige verpakking?

Ja, het is bedoeld om maar 
één keer te gebruiken

Nee, het is bedoeld om
vaker te gebruiken

Los in de container gooien of 
in een doorzichtige zak

Gebruiksvoorwerp
Hoort niet bij verpakkingenVerpakkingen

Lorem ipsum

Welk afval waar: verpakkingen 

Tarieven

Twijfelt u weleens of iets bij de verpakkingen mag? Volg dan onderstaand stappenplan.

In 2018 blijven de tarieven gelijk, behalve als u kiest voor de keuzecontainer:

Sinds de invoering van Diftar in 2012 is het gemiddelde Hengelose huishoudens flink minder gaan 
betalen voor het afval. In 2011 betaalde elk huishouden in Hengelo nog € 273,60 aan afvalstoffen-
heffing. In 2016 was dat gemiddeld nog maar € 211,97. Een verschil van ruim 60 euro dus. 

Grijze container, 240 liter (tot 1 juli) € 11,95 per lediging

Grijze container, 140 liter (tot 1 juli) € 7,00 per lediging

Keuzecontainer, 240 liter (na 1 juli) € 16,50 per lediging + vast bruikleentarief van €36 per jaar

Keuzecontainer, 140 liter (na 1 juli) € 9,70 per lediging + vast bruikleentarief van €36 per jaar

Groene container, 240 liter € 2,00 per lediging

Groene container, 140 liter € 1,20 per lediging

Ondergrondse restafvalcontainer, 30 liter € 1,20 per klik 

Verpakkingencontainer 240 liter gratis

Stortquotum Milieupark Wegtersweg 
50 kilo gratis per jaar. Sommige afvalsoorten zijn altijd gratis, 
zoals papier, textiel, elektrische apparaten en chemisch afval.
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Geachte mevrouw Jansen,  
Bijgaand sturen wij u de aanslag Gemeentelijke Belastingen. 

Op de aanslagbiljetten vindt u per belastingsoort de bedragen waarvoor u dit jaar wordt aangeslagen. 

Het totaalbedrag van de aanslagbiljetten ziet u rechtsonder op deze verzamelnota. 

Een toelichting op de gemeentelijke belastingen staat op de achterkant van de aanslagbiljetten en op de bijsluiter 

die bij deze aanslagen is gevoegd. 

Aanslag 

Belastingjaar 
Bedrag 

Gecombineerde	  aanslag	  	  

2013	  
€	   333,64 

Voorlopige	  aanslag	  afvalstoffenheffing	  	  

2013	  
€	   250,55

	  

	  
	    

Totaalbedrag: € 564,39 

U heeft ons gemachtigd om het totaalbedrag van deze aanslag in termijnen 

van uw bank-/girorekening 00000000 af te schrijven. 

Verzamelnota aanslag Gemeentelijke Belastingen Gemeente Hengelo 

Definitieve	  aanslag	  Afvalstoffenheffing	  

2012	  
€	   -‐19,80 

Aanslagbiljet Gemeentelijke Belastingen 
WOZ-BeschikkingGemeente Hengelo

Welk afval waar? Kijk op www.twentemilieu.nl
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Waar komen de onder-  
grondse containers 
voor restafval? 

Ik en mijn container
Kirstin woont samen met haar twee kinderen (5 en 8 jaar) 
in Hengelo en werkt als projectleider bij het ROC van 
Twente in Hengelo. In juli 2017 heeft het gezin de grijze 
container ingeruild voor de ondergrondse container.

‘We scheiden eigenlijk al heel lang ons afval. Jaren geleden 
ging het voornamelijk om glas en papier. Tegenwoordig 
scheiden we eigenlijk alles. Sinds we zijn begonnen met het 
scheiden van verpakkingen, is onze hoeveelheid restafval 
enorm afgenomen. In juli hebben we onze grijze container 
ingeleverd. Dat gaf al veel meer ruimte in de tuin. Kort daarna 
hebben we daarom ook de verpakkingencontainer ingeleverd; 

er staat namelijk een milieuplein aan het einde van de straat. 

Je wordt zonder container veel bewuster van het feit dat je 
niet alles zomaar zou moeten weggooien. Voorheen ging 
de klep open en gooide ik er alles in. Nu let ik zelfs beter op 
de aanschaf van producten. Door het actief scheiden, breng 
ik bijna drie zakken met verpakkingen in de week naar de 
verpakkingencontainer. Dan zie je pas hoeveel er normaal  
bij het restafval belandde. 

Het afval brengen vind ik geen probleem. Het is een klein 
stukje naar de ondergrondse container. Meestal fiets ik 

Tips van Kirstin:
•  Denk na over je aankopen. Kijk bijvoorbeeld hoe je voedsel is verpakt en 

of je die verpakking gescheiden kunt weggooien. Ik koop eigenlijk nooit 
wegwerpafval, zoals plastic borden, bekers en servies. 

•  Doorzichtige plastic zakken voor de verpakkingencontainer koop ik 
gewoon in de supermarkt. Die met hengsels vind ik het handigst. 

er even langs, als ik toch weg moet voor een boodschap of afspraak. In de 
ondergrondse container past een 30 liter-zakje. Hier kan ik ons afval voor zo’n 
twee weken in kwijt.  

Burgemeester en wethouders stelden 9 januari het plaatsings-
plan voor ondergrondse containers vast. Het plaatsingsplan 
kwam tot stand na ruim twintig inloopavonden in alle wijken 
en buurten. Daarna was er een inspraakprocedure; inwoners 
hebben een zogeheten zienswijze kunnen indienen. Op basis 
van de zienswijzen heeft de gemeente het plaatsingsplan op 
meerdere plekken aangepast. Mensen die een zienswijze 
indienden, ontvingen in januari een brief. U kunt het plaatsings- 
plan bekijken op www.hengelo.nl/afvalcontainers. 

Hoe wordt een ondergrondse container geplaatst?
Het plaatsen van een ondergrondse container duurt minder 
dan een week. Allereerst moet er een gat in de grond worden 
gemaakt met de juiste afmetingen. Deze boorwerkzaamheden  
kunnen tijdelijk voor wat geluidsoverlast zorgen.  
Hierna kan Twente Milieu de gesloten container met een 
inhoud van 5 kubieke meter in het gat plaatsen. Alleen het 
bovenste gedeelte met de klepopening is dan nog zichtbaar.  
Als laatste wordt het tegelwerk rondom de containerlocatie 
weer netjes gemaakt. 

De gemeente heeft een plaatsingsplan gemaakt 
waarop de locaties staan van alle ondergrondse 
containers in de gemeente. Een groot aantal van 
die containers zit al in de grond. Een aantal moet 
nog aangelegd worden. Uiterlijk 1 juli zijn  
alle containers aangelegd. 

Januari plaatsingsplan ondergrondse containers goedgekeurd door college van B&W

Februari aanslag gemeentelijke belastingen met de afvalstoffenheffing op de deurmat

Maart takkenronde en compostactie (houd www.hengelo.nl of het Hengelo’s Weekblad in de gaten voor de data)

Maart start aanleg resterende ondergrondse containers

Mei brief aan huis met uitleg over eventuele inname grijze container en keuzecontainer

Mei nieuwe communicatieronde over tegemoetkoming extra kosten medisch afval

Juli
start inname grijze container; dit duurt twee weken en gebeurt in alle Hengelose wijken waar de  
grijze container nog gebruikt wordt 

OP DE AGENDA

Ik wil de grijze container niet houden. Ik wil mijn restafval naar de ondergrondse container brengen
Dan hoeft u niets te doen. Uw container wordt in juli ingenomen. In mei ontvangt u een brief met meer  
informatie. U kunt uw milieupas gebruiken om restafval in de ondergrondse container te gooien.
 
Ik wil de grijze container houden voor mijn restafval
In mei ontvangt u een brief waarin staat hoe u dat aan kunt geven. U betaalt voor de keuzecontainer van  
140 liter €9,70 per leging en voor de keuzecontainer van 240 liter €16,50 per leging. Daarnaast geldt er een  
vast bruikleentarief van €36,- per jaar. De keuzecontainer wordt eens in de 8 weken geleegd.

Ik wil de grijze container houden om te gebruiken als gebruiksvoorwerp, zonder dat ik hem aan straat zet
Dat kan. U kunt de container blijven gebruiken als opslagbak, regenton, statafel etc. U zet de grijze container op 
de innamedag niet aan de straat en meldt hem ook niet aan als keuzecontainer. De container wordt na 1 juli niet 
meer geleegd.

Ik wil mijn restafval naar de ondergrondse container blijven brengen
U hoeft niets te doen.

Ik wil de grijze container terug voor mijn restafval
In mei ontvangt u een brief waarin staat hoe u dat aan kunt geven. U betaalt voor de keuzecontainer van  
140 liter €9,70 per leging en voor de keuzecontainer van 240 liter €16,50 per leging. Daarnaast geldt er een  
vast bruikleentarief van €36,- per jaar. De keuzecontainer wordt eens in de 8 weken geleegd.

Ik wil graag een zorgcontainer
Komt u in aanmerking? Kijk op www.hengelo.nl/zorgcontainer voor de voorwaarden en het aanmelden.

Ik heb al een zorgcontainer
Dan houdt u de zorgcontainer. U hoeft niets te doen.

Ik heb een grijze container

Ik heb geen grijze container meer     

Ik heb/wil een zorgcontainer
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