é’s Hof van

Hof van Twente ‘aan de bak’ voor een

De inzameling met deze containers start begin november:

schoner milieu!

De tweede stap is een financiële prikkel voor het scheiden door invoering van DIFTAR (in-

woners betalen een bedrag voor iedere keer dat de grijze container wordt geledigd of afval

De gemeenteraad heeft besloten de afvalinzameling anders aan te pakken. In het nieuwe

wordt gestort in een verzamelcontainer). Het i dus belangrijk uw afval goed te scheiden,

afvalbeleidsplan staat beschreven hoe de gemeente en de inwoners in de komende 15 jaar

zodat de grijze container zo leeg mogelijk blijt.

moeten omgaan met afval en de inzameling ervan. Doel is een afvalloos (Hof van)Twente in

De derde stap, na evaluatie in 2019, is omgekeerd inzamelen: de herbruikbare grondstoffen

2030, De gemeenteraad heeft zich ten doel gesteld om in 2030 nog maar 50 kilo restafval per

worden aan huis opgehaald, het restafval brengen mensen zelf weg.

inwonerte hebben. In de notitie werden vier opties beschreven om dat doel te bereiken. Elke

Wilt u de complete tekst van het afvalbeleidsplan inzien? Kijk dan op wwwhofvantwente.nl.

optie brengt verschillende kosten en manieren van inzamelen met zich mee.

Zeg ook ja tegen afval scheiden.

De gemeenteraad heeft op 25 augustus gekozen voor optie 1: ‘Koploper in duurzaamhei

Hoe kunt u uw afval goed scheiden?

Hierbijis de eerste stap: meer en beter scheiden. Hoofddoe! van de nieuwe manier van inza-

Afval is grondstof. Daarom is het belangrijk om afval zoveel mogelijk te scheiden. Dit is beter

melen is: een schoner milieu. In de praktik betekent het dat inwoners vanaf 1 oktober 2016

voor het milieu, er hoeft namelijk steeds minder afval verbrand of gestort te worden. Afval kan

(of aliets eerder) een extra afvalcontainer krijgen voor de inzameling van plastic, metaal en

door het te scheiden, gerecycled en hergebruikt worden.

drankkartons (verpakkingen - zie de informatie hierna).
Deze container vervangt de plastic zakken, die hiervoor nu worden gebruikt.

Verpakkingen

Groente-, Fruit-

De nieuwe container

en Tuinafval

Vanaf 1 oktober 2015 krijgt ieder huishouden een extra container voor het inzamelen van

de verpakkingen (plastic, drankenkartons en blik). Let op: de inzameling van de contai-

Overige afvalstromen
(restafval)

Algemene informatie

Afval dat niet tot de verpakkingen behoort of tot het groenGFT Afval

ners begint pas in november 2015. Dat gebeurt eens per twee weken. Tot die tijd worden

de verpakkingen nog ingezameld via de gratis verkrijgbare plastic zakken. De nieuwe

Groente-, Fruit- & Tuinafval (GFT) bestaat uit keukenafval,

containers worden bij u bezorgd door de firma Plastic Omnium. Voordat de container

zoals etensresten en schillen. Maar ook klein tuinafval, zo-

wordt bezorgd krijgt u daarover een brief. U krijgt zo snel mogelijk informatie op welke

als gemaaid gras, bladeren en geknipt snoeihout is GFT-

‘dag de container wordt geleegd.

afval, GFTafval is organisch afval dat de basis vormt voor

delijk onderzoek blijkt dat het gescheiden inzamelen van drankenkartons en blik samen

met het plastic het meeste voordeel voor het milieu oplevert: makkelijker
voor u, een veel
hoger scheidingspercentage en een financiële besparing. De verpakkingen belanden

niet meer als afval in de grijze container, maar dienen als grondstof voor nieuwe producten. Vanaf november 2015 haalt TwenteMilieu eens per twee weken uw nieuwe verpak-

kingencontainer op. De plastic zakken hebt u dan niet meer nodig.

Tot november blijft TwenteMilieu de zakken met verpakkingen elke twee weken huis aan

huis ophalen. Vanaf november 2015 wordt de plastic zak vervangen door een container.
U kunt het plastic verpakkingsmateriaal in combinatie met de drankenkartons en het

blik ook kwijt in de ondergrondse containers in de verschillende kernen van de Hof. Ook
deze zijn geschikt voor de inzameling van verpakkingen.

Wat wel

wordt oud papier opgehaald door verenigingen of scholen.
Grof tuinafval kan gratis naar het afvalbrengpunt (Bruins &
Kwast) worden gebracht, evenals asbest.

(vruchtbare aarde). Deze humus noemen we compost.
Compost bevat belangrijke voedingsstoffen en verbetert

de structuur van de bodem. Op deze manier wordt het water beter vastgehouden en
kan zuurstof in de bodem dringen. Planten kunnen hierdoor beter grosien. Schone

‘compost krijgen we alleen wanneer er geen andere stoffen in het GFT-afval terecht komen. Het is ook mogelijk om zelf te composteren met behulp van een compostvat, het

is niet moeilijk en daarmee spaart u de natuur en helpt u de planten in uw tuin.

Uw textiel kunt u droog en in gesloten zakken aanbieden in
de speciaal daarvoor bestemde containers bij winkelcentra en bij het afvalstoffendepot.

Ook kunt u textiel als kleding en schoenen aanbieden aan het kringloopbedrij in uw
gemeente (Wawollie).
Er zijn heel veel soorten afval die niet in de grijze container hoeven, maar die op een

andere manier kunnen worden aangeboden. Door goed e kijken naar de mogelijkheden

- Schillen en resten van groente, fruit en aardappelen

scheidt u uw afval optimaal en blijft de grijze container zo leeg mogelijk. Op termijn le-

- Brood- en kaaskorsten, resten van gekookt eten, vlees en vis

vert u dat geld op, want vanaf 1 januari

J9:

- Eierschalen, pinda- en notendoppen

- Theezakjes, koffiepads en -filters
- Onkruid, klein snoeiafval, gemaaid gras en bladeren

89%

D

- Mest van kleine huisdieren met stro

EE WIK]

- Plastic tassen en brood-, pasta- en snoepzakken
- Verpakkingen van vleeswaren en kaas

- Folies van tijdschriften en reclamefolders
- Verpakkingen van o.a. tandenborstels, snoeren en
schroeven

- Boterkuipjes, sausbakjes, smeerkaas-, paté- of koffiemelk-

Op wwiwentemilieu.nl of op de app
van TwenteMilieu vindt u handige overzichten welkafval u waar kwijt kunt. Door
best, autobanden of groenafval) wordt

- Grond

Verpakkingen

grijze container aanbiedt voor lediging.

te klikken op de afvalstroom (bijv. as-

Wat niet:

Plastic

2017 betaalt u voor iedere keer dat u de

Kalender

- Snijbloemen en kamerplanten

in de verpakkingencontainer?

9

op diverse plekken in Hof van Twente. In sommige gevallen

Wat wel:

Verpakkingen aanbieden

Restafval

Oud papier kan worden gebracht bij de papiercontainers

en schimmels zetten het organische materiaal om in humus

Vanaf 1 mei jongstleden kunt u uw drankenkartons en blik bij het plastic kwijt. Uit lan-

te-, fruit- en tuinafval hoeft niet perse n de grijze container.

Veel andere afvalsoorten kunnen eveneens gescheiden worden aangeboden, zij het dn niet meteen n één van de afvalcontainers.

compost. Composteren is een natuurljk proces. Bacteriën

Verpakkingen

Maar welk afval hoort
nu precies waar?

u precies verteld in welke container dit

- Graszoden

afval mag of waar u dat kwijt kunt.

- Plantenpotten
- Plastics

Staat de afvalstroom waar u naar op

- Niet afbreekbaar afval

zoek bent er niet bij? Kijk eens op de

- Wegwerpluiers

afvalscheidingswijzer van Milieu Centraal. Hier staat per product beschreven

kuipjes
- Groente-, fruit- en saladebakjes en zakjes, patatbakjes

- Bekers van yoghurt, vla, slagroom en ijs
- Deksels van potten pindakaas, chocopasta etc.

- Knijpflessen van sauzen zoals ketchup en mayonaise
- Flacons van was- en schoonmaakmiddelen

- Flacons en tubes van verzorgingsproducten
- Flessen van braadolie en keukenazijn
- Flessen van frisdrank, water en zuivel

- Potjes van gel, medicijnen en vitamines
- Kleine plastic plantenpotten

Blik

Laten ophalen
Als u een groene container hebt, kunt u uw GFT-afval hierin aanbieden aan Twente
Milieu. Wanneer Twente Milieu uw groene container komt legen, kunt u zien in uw per-

soonlijke afvalkalender. Kijk daarvoor op www.twentemilieu.nl. Door op de startpagina
van deze website uw postcode in te vullen, kunt u gemakkelijk zien wanneer welke

container wordt opgehaald.

P Groene container
07

PM

ma rt

2013

waar u het kwijt kunt. Op de website van
de afvalscheidingswijzer wordt gesproken over ‘afvalscheidingsstation'. Wij
gebruiken hiervoor de benaming 'afval-

brengpunt.

Grijze container

# i

Zelf wegbrengen
Als u geen groene container heeft, dan kunt u het GFT-afval aanbieden op het afval-

Papier container

brengpunt of in de (ondergrondse) verzamelcontainer.

18

maat

201

Afvalkalender

Kijk voor informatie op www.hofvantwente.nl.

- Conservenblikken

- Honden- en kattenvoerblikken

- Blikjes van frisdranken en bier

- Soep, viees en groenteblikken
- Limonadesiroopblikken en flessen

- Lege verfblikken (zonder verfresten)
- Lege spuitbussen (zonder KCA-l0go)

- Deksels van potjes, schroefdoppen en bierdoppen

Drankenkartons
- Frisdrankpakken

Help mee aan een schoon, gezond en fris milieu en probeer
uw afval zoveel mogelijk gescheiden in te leveren en/of aan te
bieden aan Twente Milieu.

- Wijnpakken
- Zuivelverpakkingen zoals melk-, yoghurt en vla pakken

En wat niet.…??

TWSTEMILIEU

Verpakking met inhoud

®

Nieuwe app Twente Milieu beschikbaar
Veel verbeteringen en nieuwe mogelijkheden

Verpakkingen van chemisch afval
make-up verpakkingen, terpentine- flessen, kitkokers, gevulde verfblikken

Zeg ookja tegen afval scheiden!

Twente Milieu heeft een nieuwe app gelanceerd. Naast de a bekende afvalkalender, heeft de app een aantal nieuwe gebruikersmogelijkheden. Zo is het nu mogelijk om op een
gemakkelijke manier de dichtstbijzijnde verzamelcontainer te vinden en melding te maken van illegaal gedumpt afval. Ook nieuw is de persoonijke mogelijkheid om een melding

te ontvangen n het geval van calamiteiten (pushberichten).

@

Piepschuim
fastfoodverpakkingen, vleesschaaltjes, piepschuim uit dozen of pakketten

Met de app wil Twente Milieu een bijdrage leveren aan een schone, gezonde en frisse leefomgeving. De nieuwste app kent een flink aantal updates en nieuwe mogelijkheden.
Naast de geüpdate afvalkalender zijn de meldingsmogelijkheden ook verbeterd voor bijvoorbeeld een container die niet geleegd is of een vole verzamelcontainer. In de nieuwe

app kunt U n zelf een tijdstip kiezen waarop u een herinnering wilt ontvangen wanneer de container aan straat mag.
Nog een nieuwe toevoeging is de mogelijkheid om persoonlijk berichten te ontvangen in geval van calamiteiten, zoals bijvoorbeeld een andere ophaaldag i.vm. een defecte vuil-

©}

niswagen. Ook kunt u via een handige interactieve kaart de dichtstbijzijnde verzamelcontainer van een afvalstroom naar keuze vinden.

Resten papier, karton of folie
afdekmaterialen van bijvoorbeeld vleesbakjes, chipsverpakkingen,
doordrukstrips (pillen of kauwgom)

Welk afval waar?
Om het scheiden voor u nog eenvoudiger te maken kunt u in de app informatie vinden over de meest gangbare afvalstromen: verpakkingen, gft, papier, glas, textiel en restafval.

Hier staat ook omschreven welk afval bij welke stroom hoort.

Andere plastic producten en gebruiksvoorwerpen
tuinstoelen, speelgoed, landbouwfolie

Beschikbaarheid
De app is beschikbaar voor zowel iOS- als androidgebruikers. U vult eenmalig uw postcode en huisnummer in, zodat de app persoonlijke informatie weergeeft.

