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De biobox komt eraan!
De biobox komt naar Hengelo. De biobox is een verzamelcontainer waar alle 

hoogbouwbewoners hun etensresten gescheiden kunnen inleveren. 

Veel Hengeloërs maken al gebruik van 

een groene gft-container aan huis of de 

Voedselfiets. Zij kunnen dus al hun 

etensresten scheiden. Op dit moment is 

het nog niet voor alle hoogbouw-

bewoners mogelijk om hun etensresten 

te scheiden. Daardoor belanden de 

etensresten bij het restafval. Dat is 

zonde, want restafval wordt verbrand. 

De etensresten die mensen in de biobox 

gooien, worden verwerkt tot compost 

voor in de tuin en op het land. 

De gemeente Hengelo en Twente Milieu 

plaatsen dit voorjaar zo’n 200 bioboxen 

in de stad. De bioboxen komen vooral bij 

appartementencomplexen te staan, vaak 

bij de ondergrondse restafvalcontainer. In 

juli kunnen hoogbouwbewoners de 

bioboxen naar verwachting gebruiken.

Op www.hengelo.nl/biobox kunt u 

binnenkort zien waar in uw buurt de 

biobox komt te staan. Het gaat om een 

voorlopig plaatsingsplan. U kunt nog 

formeel aan de gemeente laten weten 

wat u hiervan vindt. Dat kunt u doen door 

een zienswijze in te dienen. Binnenkort 

krijgen alle hoogbouwbewoners een brief 

met meer informatie. De Voedselfiets 

gaat in juli verdwijnen. 

www.twentemilieu.nl/hengelo

KORT NIEUWS

Zoals u vast weet, kunnen Hengeloërs sinds enkele jaren hun 

verpakkingen gratis gescheiden inleveren. Sommige mensen 

gebruiken een oranje verpakkingencontainer aan huis, 

anderen gebruiken de oranje verzamelcontainer bij de 

milieupleinen in de stad. In de verpakkingencontainer horen 

verpakkingen van plastic en blik én drankenkartons. Op de 

volgende pagina ziet u wat er precies bij hoort en wat de 

meest gemaakte fouten zijn.

Het komt nog erg vaak voor dat mensen afval in de 

verpakkingencontainer gooien dat er niet in thuishoort. Vooral de 

oranje verzamelcontainers zijn sterk vervuild met afval dat er echt 

niet in moet. Daardoor moet de afvalverwerker vaak ladingen met 

verpakkingen weigeren. De verpakkingen in deze ladingen worden 

dan niet opnieuw gebruikt, maar verbrand. Dat is vooral zonde 

voor het milieu, maar ook voor de portemonnee. Zo’n lading 

verpakkingen levert de samenleving in dat geval geen geld op, 

maar kost dan juist geld. En dat heeft gevolgen voor de 

afvalstoffenheffing die alle Hengeloërs moeten betalen. 

Controle
Hoe meer mensen hun verpakkingen niet goed scheiden, des te 

hoger de afvalstoffenheffing. En dat kan niet de bedoeling zijn. 

Daarom gaan begin 2023 opnieuw controleurs de straat op om de 

verpakkingencontainers te controleren. Mensen die hun 

verpakkingen niet goed scheiden, kunnen een waarschuwing en 

zelfs een boete krijgen. 

Verpakkingen scheiden; 
Voorkom vervuiling, voorkom een boete

Tarieven

Vast basisbedrag €192,24

Container
Prijs per 
keer

Ondergrondse 
restafvalcontainer

€ 1,30

Grijze (140 liter) 
keuzecontainer

€ 8,70*

Grijze (240 liter) 
keuzecontainer

€ 15,50*

Grijze (140 liter)  
zorgcontainer

€ 7,00

Grijze (240 liter) 
zorgcontainer

€ 11,95

Container
Prijs per 
keer

Groene gft- 
container  
(140 liter)

Grof tuinafval kunt u tot 1000 kilo 
gratis naar het Milieupark brengen.

€ 1,20

Groene gft-container  
(240 liter)

€ 2,00

Biobox (vanaf juli) €0,08

Papier Gratis

Container
Prijs per 
keer

Oranje  
verpakkingen-  
container 

Gratis

Milieupark Eerste 50 
kilo 

gratis

Een uitgebreid overzicht van alle 
tarieven kunt u vinden op 
www.twentemilieu.nl/hengelo/tarieven

*      Het bruikleentarief van de 
keuzecontainer is €2,00 per maand

**    Papier wordt (bijna overal) maandelijks 
huis-aan-huis ingezameld

Per huishouden betaalt u elk jaar een vast basisbedrag. Daarnaast betaalt u voor het aantal keren dat u restafval en gft 

(groente-, fruit- en tuinafval) weggooit. Andere afvalsoorten, bijvoorbeeld verpakkingen en papier, kunt u gratis 

aanbieden. De manier van inzamelen hangt af van hoe u woont (laagbouw- of hoogbouwwoning).

Vuilniszakken met restafval horen natuurlijk ín de 

ondergrondse container en er niet naast. Zit de 

ondergrondse container vol of zit er een zak klem? 

Ga dan naar de dichtstbijzijnde container in de 

buurt. Zet het afval niet naast de container. De 

handhavers van de gemeente Hengelo controleren 

hier streng op. Riskeer geen boete. De boete voor 

het dumpen van afval is minimaal € 104. 

Ziet u afval naast de container staan? Maak dan 

een melding via de MijnGemeente-app op uw smartphone. De 

MijnGemeente-app kunt u downloaden in de App Store (Apple) en 

Google Play Store (Android). 

Afvaldump doe het niet! Op de hoogte 
blijven van het 
laatste afvalnieuws?
Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief 
van Twente Milieu. Dit kan eenvoudig via 
www.twentemilieu.nl/nieuwsbrief.

Of scan de 

QR-code

**



Verpakkingen 
Wat hoort erbij en hoe levert u het in?
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Textiel inleveren
droog, schoon en in gesloten zak
Wist u dat het textiel uit de verzamelcontainers in Hengelo met de hand 

gesorteerd wordt in het Regionaal Textielsorteercentrum Twente in Tubbergen? 

Daar wordt beoordeeld of het textiel (bijvoorbeeld kleding) geschikt is om nog 

een keer te dragen of te gebruiken. In dat geval wordt het weer verkocht in de 

kringloopwinkels. Is het niet geschikt voor hergebruik? Dan wordt het zoveel 

mogelijk gerecycled. Lever uw textiel altijd droog, schoon en in een gesloten 

zak in. Alleen op die manier kan het hergebruikt of gerecycled worden!

Meer weten? Kijk op www.twentemilieu.nl/textiel

Gebruik doorzichtige zakken

De verpakkingen los in uw container gooien mag natuurlijk 

ook. Zakken die niet doorzichtig zijn, zoals grijze 

vuilniszakken, kunnen door de verwerker worden gezien als 

vervuiling en worden niet gerecycled. Het is dan namelijk niet 

mogelijk om te zien wat er in de zak zit. 

Veel inwoners vinden het fijn om een grote 60 liter zak te 

gebruiken. De meeste supermarkten in Hengelo hebben deze 

inmiddels in het assortiment opgenomen. Vaak zijn het oranje 

zakken en staat er ‘PMD zakken’ op het etiket.

Maak in het nieuwe jaar 
digitaal een afspraak voor het 
ophalen van grof afval aan huis  
Vanaf dit jaar kunt u via de website van Twente Milieu makkelijk en snel een 

afspraak maken voor het ophalen van grof afval aan huis. U betaalt vooraf 

met iDeal, zodat u niet thuis hoeft te blijven voor de afspraak. Bent u liever 

wel thuis? Dan is het mogelijk om ter plekke bij de chauffeur te betalen met 

PIN. Voor het maken van een afspraak heeft u een milieupas nodig.

Kijk voor meer informatie of maak een afspraak op 

www.twentemilieu.nl/grofafval-afspraak.

Plastic

Blik

Drankenkarton

Chipszak

Folies

Piepschuim

Hard kunststof 

Spuitbussen

Kitkokers 

Verfblikken 

(waar wel: Milieupark)

(waar wel: Milieupark)

(waar wel: Restafval)

(waar wel: Restafval)

(waar wel: Klein Chemisch Afval)

Check wat er bij 
verpakkingen mag:

Scan de QR-code en 
lees alles over textiel

Of scan de 

QR-code


