
Heeft u veel onvermijdbaar

medisch afval in 2018?

V

Vraag dan een tegemoetkoming

aan, want afval scheiden loont!

 

Huishoudens in Hof van Twente, waar sprake is van een chronische ziekte

met veel onvermijdbaar medisch afval kunnen bij de gemeente Hof van

Twente een tegemoetkoming aanvragen. Onder medisch afval verstaan we

bijvoorbeeld stomamateriaal, incontinentiemateriaal en dialysemateriaal.
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Wat houdt deze regeling in?

Inwoners met veel onvermijdbaar medisch afval zetten de grijze container vaker aan

de straat. Hierdoor betalen ze (door de invoering van Diftar) meer afvalstoffenheffing.

De gemeente vindt dit niet rechtvaardig. Daarom is het mogelijk om hiervoor een

tegemoetkoming aan te vragen.

De eerste aanbiedingen van de container of de vuilniszakken aan de ondergrondse

container moeten gewoon betaald worden. Dit is namelijk een gemiddeld aantal

aanbiedingen die een inwoner zonder medisch afval ook doet. Voor een volgend

aantal aanbiedingen kan een tegemoetkoming aangevraagd worden. Wordt er nog

meer aangeboden dan worden deze aanbiedingen niet vergoed. In het schema

hieronder ziet u welk aantal ledigingen door de gemeente wordt vergoed:

Betaalde Tegemoet- Betaalde

aanbiedingen komingen aanbiedingen

 
30 liter onder-

grondse container _ 01-46 47 -122 123 en verder

140 liter container 01-08 09-24 25 en verder

240litercontainer _01-09 10-19 20 en verder

Deze aantallen kunnen jaarlijks wijzigen. Wanneer u in aanmerking komt voor een

tegemoetkoming bedraagt deze maximaal € 82,50 per huishouden per jaar.

Wanneer hebt u recht op een vergoeding?

U heeft recht op een vergoeding als u:

e veel onvermijdbaar medisch afval heeft, zoals; incontinentie-,

stoma- en dialysemateriaal;

e kunt aantonen dat u veel onvermijdbaar medisch afval heeft

Hoe kan ik de tegemoetkoming aanvragen?

U kunt met uw DigiD inlogcode de tegemoetkoming afvalstoffenheffing voor medisch

afval aanvragen via het digitale formulierop onze website:www.hofvantwente.nl/afval.

Als u niet de mogelijkheid heeft om de tegemoetkoming digitaal aan te vragen, kunt u

gebruik maken van het pdf aanvraagformulier. Dat formulier vindt u op onze website:

www.hofvantwente.nl/Afval. Het ingevulde formulier kunt u vervolgens mailen naar

info@hofvantwente.nl of opsturen naar Gemeente Hof van Twente, Postbus 54, 7470

AB Goor. Natuurlijk kunt u het formulier ook aanvragen bij ons informatiecentrum.

Daarvoor kunt u bellen naar: 0547 - 85 85 85.

Zeg ook JA tegen

het scheiden van afval!

Met ingang van 2017 is de gemeentelijke afvalstoffenheffing

veranderd. De gemeente hanteert nu het Diftar-systeem.

De afvalstoffenheffing is nu opgebouwd uit twee delen:

Een vast en een variabel deel. De variabele kosten worden

bepaald door het aantal keren dat u restafval aanbiedt.

Restafval is het ‘echte’ afval dat overblijft als alle grondstoffen

goed gescheiden zijn. Kortom: afval scheiden loont!

Kijk voor meer informatie over Diftar op:

www.hofvantwente.nl

Let op; U hoeft nog niet meteen bewijsmateriaal mee te sturen. De gemeente zal

op een later tijdstip onderzoek gaan doen hiernaar. Bewaar dus uw bewijsmateriaal.

Meer medisch afval dan vergoed wordt?

Begin 2018 zal de vergoeding voor 2017 uitbetaald worden, of verrekend worden

met de aanslag voor de ledigingen van de 2° helft van 2017. Mocht blijken dat u meer

medisch afval heeft gestort dan hetgeen maximaal vergoed wordt, neem dan contact

op met de gemeente. We gaan dan op zoek naar een oplossing.

Vragen?

Neem dan contact op met de afdeling Leefomgeving van de gemeente Hof van Twente.

Zij zijn bereikbaar op telefoonnummer 0547 - 85 85 85.


