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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

Raadsvrragen over inzamelen 
plastic afval 

2208974  6 november 2018 

Geachte heer/mevrouw, 

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

  Hazenweg 121 gemeente@hengelo.nl 

 Telefoonnummer 

  14-074 

Op 12 februari 2018 heeft u ons raadsvragen gesteld over het inzamelen van plastic afval. 

Allereerst onze excuses  voor het feit dat de beantwoording langer heeft geduurd dan u van ons 
mag verwachten.  

Hieronder gaan wij puntsgewijs op uw vragen in. 
 

Is het college bekend met dit artikel in het Financiële Dagblad? 
 
Antwoord:  

Ja, het college is bekend met dit artikel. 
 

Wat zijn de consequenties voor het Hengelose afvalbeleid als voorscheiding van plastic afval niet 
langer noodzakelijk is? 

 

Antwoord: 

Het college deelt uw opvatting dat voorscheiding van plastic afval niet langer nodig is niet. Ons 

college is van mening dat bronscheiding van afval de voorkeur verdient boven nascheiding. Recent 

onderzoek in Enschede door IPR Normag toont dat nog een keer aan. Alleen een model met 

bronscheiding, diftar en omgekeerd inzamelen, zoals wij dat in Hengelo kennen, maakt het 

mogelijk om de door uw raad vastgelegde doelstelling van maximaal 50 kg restafval per inwoner 

per jaar te realiseren.  

Zoals toegezegd aan uw raad onderzoeken wij de mogelijkheden om aanvullend op bronscheiding 

nascheiding toe te passen. Wij komen hier tijdens een politieke markt eind dit jaar op terug.  

Tenslotte dient u zich te bedenken dat Twence momenteel geen mogelijkheden voor het 

nascheiden van plastic afval biedt. Een scenario met nascheiding is derhalve op korte termijn 

praktisch gezien niet realiseerbaar.  

Is het college het met BurgerBelangen eens dat deze berichtgeving tot verwarring leidt onder de 
inwoners van Hengelo? 

 
Antwoord:  

De technologische ontwikkelingen op het gebied van afval en grondstoffen zijn divers en 
ingewikkeld. Wij kunnen ons voorstellen dat dit tot verwarring bij onze inwoners kan leiden.  

 
Op welke wijze gaat het college hierover communiceren naar de inwoners van Hengelo? 

 
Antwoord:  



 

 
 

 
 

Bladnummer Zaaknummer Uw kenmerk 
2 2208974  

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Hazenweg 121 gemeente@hengelo.nl 

  Telefoonnummer 

  14-074 

Goede communicatie met onze inwoners is voor ons van groot belang. Wij communiceren actief via 

meerdere kanalen: internet, themapagina’s in Hengelo’s Weekblad en de Afvalklepper.  
 

 
 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Hengelo, 

de secretaris,    de burgemeester, 

 
De heer J. Eshuis                                 De heer S.W.J.G Schelberg 


