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Afvalklepper

Gemeente Enschede gaat over op Diftar
Afvalcoach; eerste hulp
bij afval scheiden

Bye Bye (grijze) Bak

Wilt u weten hoe u (nog beter) afval kunt scheiden?
Weet u niet waar u de ruimte vandaan moet halen, of
welk afval waar bij mag? Dan bent u bij de afvalcoach
aan het juiste adres!

Hengelo gaat dit jaar ondergronds. In 2017 verdwijnt de
bekende grijze container uit het straatbeeld. Inwoners van
Hengelo brengen hun zakje restafval zelf weg naar de ondergrondse container in hun buurt. Verpakkingen en gft worden
in de meeste wijken wel aan huis opgehaald, net als oud
papier. Per januari 2018 haalt Twente Milieu geen restafval
meer op aan huis.

Bereikbaarheid
U kunt de afvalcoach op werkdagen bereiken via de klantenservice van Twente Milieu. Wilt u meer weten over de man
achter de afvalcoach? Kijk dan op www.twentemilieu.nl/
afvalcoaches. In Hengelo komt u vooral afvalcoach Jeroen tegen.

Afvalcoaches zijn experts op het gebied van afval. Sinds begin
deze maand is de afvalcoach te vinden in de gemeente Hengelo.
Hij gaat graag met u in gesprek. U kunt met al uw vragen
rondom afvalscheiding terecht bij de afvalcoach. Dit kan op
straat, per mail, telefonisch, maar ook gewoon bij u aan huis!

Hoe gaat het in z’n werk?
Als uw wijk of buurt aan de beurt is, krijgt u een brief met
informatie. U kunt vanaf dat moment de ondergrondse
container al gebruiken. In een groot aantal wijken is de brief
ook meteen een uitnodiging voor een inloopavond over dit
onderwerp. U kunt op de inloopavond onder meer informatie

De aanslag gemeentelijke belastingen komt er aan
Eind februari ontvangt u de jaarlijkse aanslag gemeentelijke belastingen per post in uw brievenbus. Als u zich heeft aangemeld voor MijnOverheid stond deze begin februari digitaal al voor u
klaar in uw berichtenbox. U ontvangt de aanslag van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente
(GBT). Op deze gecombineerde aanslag ziet u de kosten voor de afvalstoffenheffing, maar ook de
onroerende zaakbelasting (op basis van de WOZ-beschikking), rioolheffing en eventuele
hondenbelasting. U krijgt ook informatie over hoe u kunt betalen, kwijtschelding kunt aanvragen
of bezwaar kunt maken. Op www.gbtwente.nl vindt u een antwoord op veel gestelde vragen.
Gemeenteraad stelt afvalstoffenheffing vast
Op het moment dat u de aanslag krijgt,
A
is nog niet bekend hoe vaak u het
C
komende jaar afval weggooit. Daarom
O R B E E LD
O
V
is deze gebaseerd op het aantal keer
V O O R B E E LD
dat u vorig jaar de grijze container of
V O O R B E E LD
ondergrondse container gebruikte.
De gemeenteraad van Hengelo stelt
vast hoe hoog de afvalstoffenheffing is.
Het bedrag bestaat uit een vast deel
en een variabel deel. Als u uw afval
goed scheidt, is het variabele deel
B
lager. Het aantal ledigingen wordt
door Twente Milieu bijgehouden en
aan het GBT doorgegeven.
De verrekening daarvan ziet u op
pagina 4: de definitieve aanslag afvalstoffenheffing. Het aantal ledigingen
kunt u het hele jaar door zelf bekijken op www.twentemilieu.nl/hengelo/inloggendiftar.
Verzamelnota aanslag
Gemeentelijke Belastinge
n
Gemeente Hengelo

Aanslagbiljet Gemeente
lijke Belastingen
WOZ Beschikking
Gecombineerder aanslag
2016
Gemeente Hengelo

Gemeentelijk
Belastingkantoor
Twente

Aanslagnummer
16023484

16023484

Klantkenmerk

Belastingjaar
2016

Belastingjaar
2016

Dagtekening

Onroerende zaakbelastin
g Eigenaar woning
OZB-waarde = 257.000
Rioolheffing Gebruiker woning

Gecombineerde aanslag
2016
Tarief
Aanslagbedrag
Voorlopige
aanslag afvalstoffenh
effing 2016
Definitieve aanslag afvalstoffenh
effing 2015

Periode

Klantkenmerk

01-01 / 31-12

0,001518

€

390,12

01-01 / 31-12

193,80

€

193,80

Belastingjaar
2016

Aanslagnummer

g
€ 583,92
Tarief
€ 284,24
€
9,90
Afvalstoffenheffing vast

28-02-2017

Afvalstoffenheffing vast

tarief

4 Ledigingen container 240

liter gft

01-01 / 31-12

01-01 / 31-12

01-01 / 31-12

Aanslagbedrag
4 Ledigingen
137,04 €
2,00 €
5,80

€

€

aanslag moet uiterlijk voor

de laatste vervaldatum zijn

voldaan.

583,92

Vervaltdatum

28-02-2017

Afvalstoffenheffing variabel
tarief
137,04
Ledigingen
container 140 liter rest

01-01 / 31-12

30-04-2017

01-01 / 31-12
01-01 / 31-12

Aanslagbedrag
145,08

€

145,08

2,00 €
4,95

€

8,00
118,80

aanslag moet uiterlijk voor

E

aanslag

-261,98

Subtotaal

Het totaalbedrag van deze

de laatste vervaldatum zijn

€

voldaan.

Buurt/wijk

Brief

Inname grijze container

Tuindorp ‘t Lansink

is al verstuurd

mei

Sterrenbuurt en ’t Rot

eind februari

juli

Elsbeek, De Noork, Klein Driene

maart

juli

Binnenstad Dichtersbuurt, Afrikaanderbuurt

eind maart

augustus

Berflo Es, Twentekanaal en Veldwijk

april

augustus

Hasseler Es

eind mei

oktober

Slangenbeek en Dalmeden

juni

oktober

Groot Driene, Woolde, Weidedorp en Woolder Es

eind juni

november

Nijverheid en ’t Genseler

juli

november

Hengelose Es, Tichelwerk

eind september

december

In Beckum en Oele is de grijze container al ingenomen.
Let op: hebt u een contract met een containerreinigingsdienst? Zeg dat tijdig op voor uw grijze container.

8,00

Reeds opgelegd via voorlopige

Subtotaal

Het totaalbedrag van deze

krijgen over de locaties van de ondergrondse containers voor
restafval in de wijk. In sommige buurten komen er containers
bij, in sommige buurten gaan er containers weg. Ongeveer 3
maanden na de eerste brief volgt een tweede brief. Daarin
staat wanneer Twente Milieu de grijze container inneemt.

139,20

878,06

Subtotaal

Het totaalbedrag van deze

Dagtekening

Periode
tarief

container 240 liter gft

Totaalbedrag

€

Belastingjaar
2016

Omschrijving
Vervaltdatum
Tarief
30-04-2017

Dagtekening

Periode

Afvalstoffenheffing variabel
tarief
Ledigingen container 140
liter rest

Klantkenmerk

16023484

BedragOmschrijvin

2016
2016
2015

Gemeentelijk
Belastingkantoor
Twente

V O O R B E E LD

30-04-2017

Belastingjaar

Aanslagbiljet Gemeente
lijke Belastingen
Definitieve aanslag afvalstoffe
nheffing 2015
Gemeente Hengelo

Gemeentelijk
Belastingkantoor
Twente

Vervaltdatum

28-02-2017

U heeft ons gemachtigd
om het totaalbedrag van
deze aanslag in 10 maandelijkse
NL42SNSB0928114414
af te schrijven. Het termijnbedra
termijnen van uw rekening
omstreeks de 28ste van
g
de maand worden geïncasseerd van € 87,80 (dit bedrag kan door afronding afwijken)
Dagtekenin
zal Aanslagnum
vengenoemd
. De eerste termijn zal in
g
e vervaldatum is van toepassing
Vervaltdatum
maart worden geïncasseerd
mer
indien de incassoregeling
. Bo28-02-2017
niet wordt nagekomen.
16023484
30-04-2017

Aanslag

Omschrijving

WOZ-Beschikking / waardepeilda
tum 01-01-2014
WOZ-waarde = 257.000

D

Aanslagbiljet Gemeente
lijke Belastingen
Voorlopige aanslag afvalstoffe
nheffing 2016
Gemeente Hengelo

IncassantID:

Betaling:

Aanslagnummer

Gemeentelijk
Belastingkantoor
Twente

Sprekend nieuws over afval

284,24

aanslag moet uiterlijk voor

€

de laatste vervaldatum zijn

voldaan.

9,90

Waarom?

Hengelo heeft samen met alle andere Twentse gemeenten een doelstelling;
we willen in 2030 afvalloze gemeenten zijn (nog maar 50 kilo restafval per
persoon per jaar). Zo voorkomen we dat belangrijke grondstoffen op raken;
afval is grondstof. Dit betekent dat de gemeente inwoners stimuleert om
afval te voorkomen en afval te scheiden. Eén van de middelen om dit te
bereiken is de ondergrondse verzamelcontainer voor restafval. De grijze
container aan huis wordt wel eens ‘gemaksbak’ genoemd. Je gooit sneller
afval weg in een grote ton. Als je kleinere zakken gebruikt en je afval zelf weg
moet brengen, let je veel beter op wat je weggooit.

Op de agenda

Veelgestelde vragen
Wat ga ik betalen?
Voor het wegbrengen van een 30-literzak
restafval betaalt u in 2017 €1,20 per keer.
Restafval zelf wegbrengen is iets goedkoper
dan de grijze container aan straat zetten.
Dat blijkt uit een korte rekensom. Een grote
grijze container van 240 liter kost € 11,95 per leging.
Wilt u 240 liter afval ondergronds weggooien? Dan bent u
voor de ondergrondse container €9,60 kwijt (8 keer 30 liter
weggooien). Op www.twentemilieu.nl/hengelo/
inloggendiftar kunt u met uw pasnummer en adres zien
hoeveel afval u dit jaar of in afgelopen jaren al hebt
weggebracht of aan straat hebt gezet. Alle afvaltarieven
voor 2017 vindt u op www.twentemilieu.nl/hengelo/
tarieven.

Hoe ver moet ik lopen?
De loopafstand naar een ondergrondse container bedraagt
gemiddeld 250 meter. In 2017 plaatst de gemeente nieuwe
ondergrondse containers op meerdere plekken in Hengelo
waar er nu nog onvoldoende ‘dekking’ is. Hoe vaak u de
container gaat gebruiken, hangt af van hoeveel restafval u
hebt. Gemiddeld heeft een inwoner van Hengelo 129 kilo
restafval.

Ik ben slecht ter been of te oud om ver
te lopen, wat nu?
Hebt u of iemand anders in uw huishouden problemen
met het wegbrengen van afval? U kunt bijvoorbeeld uw
afval meenemen als u boodschappen gaat doen of
meegeven aan de persoon die uw boodschappen doet.

Landelijke Opschoondag 2017:
Doe mee!

Wellicht kunnen buren, vrienden of familie u helpen.
Komt u er niet uit? Neem dan contact op met het Zorgloket van de gemeente (te bereiken via telefoonnummer
14 074). De medewerkers kunnen met u meedenken over
een oplossing van uw probleem.

Ik heb veel luierafval, kan ik dit scheiden?
Op dit moment is er landelijk nog geen goede, milieuvriendelijke verwerkingsmethode voor luiers. De gemeente
Hengelo houdt de ontwikkelingen op dit gebied goed in de
gaten. U kunt afval voorkomen door gebruik te maken van
wasbare luiers. De gemeente heeft een proef gedaan met
wasbare luiers. Ervaringen waren over het algemeen
positief. Wilt u meer informatie over wasbare luiers, kijk
dan op www.hengelo.nl.

Ik verwacht veel afvaldump, wat gaan
jullie hier tegen doen?
Uit ervaringen van andere gemeenten met dit afvalsysteem
blijkt dat afvaldump niet toeneemt. Wel zijn de eerste
maanden daarop vaak een uitzondering. Mensen hebben
een paar maanden nodig om aan het systeem te wennen.
Tijdens de invoering van het nieuwe systeem is er extra
toezicht op afvaldump. De gemeente handhaaft streng op
afval dat niet op de juist manier in de container wordt
gegooid. Ziet u mensen afval dumpen en durft u deze
vervuilers niet zelf aan te spreken? Meld dit dan bij de
gemeente. Dat kan bijvoorbeeld met de Buiten Beter app.
Of via ‘Meldingen openbare ruimte’ op www.hengelo.nl

Takkenronde
Het voorjaar komt er aan. Veel bomen en planten
mogen weer gesnoeid worden. Tussen maandag 13
maart tot en met vrijdag 24 maart kunt u snoeihout en
takken gratis laten ophalen. Dit kan alleen op afspraak.
Voor een afspraak en de voorwaarden kunt u vanaf
6 maart tot en met 17 maart bellen met Twente Milieu:
0900 85 20 111 (5 cent per minuut).

Dit jaar vindt de Landelijke Opschoondag plaats op
zaterdag 25 maart (tegelijk met de compostdag).
Mensen door het hele land organiseren opschoonacties
om samen hun buurt of straat schoon te houden.
Doe ook mee en meld uw idee aan!
Kijk op www.supportervanschoon.nl om uw actie aan
te melden of om te kijken of er in uw buurt al iets
georganiseerd wordt.

Compostdag
Op zaterdag 25 maart is het landelijke compostdag.
Op het Milieupark aan de Wegtersweg kunt u op
vertoon van de Milieupas
gratis twee zakken compost
ophalen. Uniek in Hengelo is
dat u naast compost ook een
lading ferment kunt ophalen.
Het ferment is gemaakt van
afgevallen herfstblad dat in
de herfst- en winterperiode
in Hengelo is opgehaald.
Vergeet niet om emmers en
een schep mee te nemen
voor het ferment.

Medisch afval
Hebt u veel medisch afval, zoals stoma- of incontinentiemateriaal? U kunt van de gemeente een
vergoeding in de kosten krijgen. Eind april wordt
de bijdrageregeling medisch afval voor 2017 bekend.
U kunt dan ook weer een aanvraag doen. Meer info?
Kijk dan vanaf eind april op www.hengelo.nl>
Gemeentebalie> Medisch afval.

Ik en mijn container
Janneke Leferink woont met haar man en zoon (7) in
Oele, verzorgt de marketingcommunicatie voor een
ICT-bedrijf en leverde in januari haar grijze container in.
‘Al zolang ik mij kan herinneren scheid ik het afval. Dat heb ik
van huis uit meegekregen. Ik haalde als kind al het oud papier
op voor de ponyclub. Het is echt een gewoonte geworden.
Vorige maand werden in Beckum en Oele alle grijze
containers ingenomen. Dat vond ik geen enkel probleem,
omdat ik nog maar heel weinig restafval heb. De grijze
container stond nog maar 3 à 4 keer in het jaar aan de weg.

Mijn restafval bestaat een keer uit een stofzuigerzak, watjes
met nagellakremover of een kapot kopje. En soms halen we
vis van de markt. Het papier om de vis, gooi ik ook bij het
restafval. Verder kan ik niet zoveel bedenken dat bij ons in het
restafval belandt.
Toen we hoorden dat de grijze container werd opgehaald,
hebben we de grote restafvalbak in de keuken veranderd in
een afvalbak voor verpakkingen. We hebben een kleinere
afvalbak in de berging gezet voor het restafval. Dit zorgt
ervoor dat we nog beter ons afval scheiden, omdat we voor

ons restafval een paar meter verder moeten lopen. Voor het gft-afval heb ik
een klein bakje op het aanrecht staan. De inhoud doe ik aan het einde van de
dag in onze bokashi-emmer. Het gft-afval vergaat daarin heel snel, waardoor
ik nooit een stinkende container op het erf heb staan. Daarnaast zorgt het
voor hele goede voeding voor de planten. Een echte aanrader!’

Tips van Janneke:
•	Gebruik een kleine afvalbak voor het restafval en zet deze fysiek wat
verder weg. Je dwingt jezelf op deze manier je afval nog beter te scheiden.
• G
 ebruik een bokashi-emmer. Je bent je gft-afval snel kwijt, het stinkt
niet en het is hele goede voeding voor je kamer- en tuinplanten.

