
Haaksbergen zonder afval

Meer informatie over afval scheiden? 

Kijk op www.twentemilieu.nl of schrijf je in voor de digitale nieuwsbrief op www.twentemilieu.nl/nieuwsbrief

Wat mag er bij verpakkingen?
Plastic verpakkingsmateriaal, 
blik en drankenkartons mogen 
samen in de verpakkingen-
container. Plastic verpakkingsmateriaal 

(alleen lege verpakkingen)

 D Plastic tassen

 D Boterkuipjes, sausbakjes, 

smeerkaas-, paté- of 

koffiemelkkuipjes

 D Knijpflessen van sauzen, zoals 

ketchup en mayonaise

 D Flacons van was- en 

schoonmaakmiddelen

 D Tubes van verzorgingsproducten

 D Flesjes van braadolie, keukenazijn, 

frisdrank, water en zuivel

 D Chipsverpakkingen

 D Doordrukstrips (van pillen of 

kauwgom)

Drankenkartons

 D Frisdrankpakken

 D Wijnpakken

 D Zuivelverpakkingen,  

zoals pakken voor melk,  

yoghurt en vla

Blik

 D Conservenblikken

 D Honden- en kattenvoerblikjes

 D Blikjes van frisdranken en bier

 D Soep-, vlees- en groenteblikken

 D Limonadesiroopblikken en -flessen

 D Waxinelichtcupjes

Nadat uw verpakkingen zijn ingezameld door Twente Milieu gaan ze naar 

de verwerker. Uiteindelijk worden er van uw verpakkingen weer nieuwe 

producten gemaakt, bijvoorbeeld:

Wat wordt er van verpakkingen gemaakt?

Emmer Toiletpapier Sportkleding

Wist u dat...

• Verpakkingen niet uitgespoeld hoeven te zijn? Maar wel zo leeg en plat mogelijk. 

• Doppen op de lege verpakkingen mogen blijven zitten?  

• Alleen éénmalige verpakkingen van plastic, drankenkartons en blik bij 

verpakkingen horen? Gebruik je het vaker dan één keer? Dan hoort het er niet bij. 

• Het niet goed scheiden van afval extra geld kost? De gemeente moet het dan  

als restafval laten verwerken en dat kost meer. Dit wordt doorberekend in uw 

afvalstoffenheffing. Samen houden we de kosten zo laag mogelijk.

Waar laat ik mijn verpakkingen 
(plastic, blik en drankenkartons)?

Huis-aan-huis  

Verpakkingen worden tweewekelijks huis-aan-huis opgehaald bij laagbouwwoningen met een 

verpakkingencontainer. Kijk op www.twentemilieu.nl/haaksbergen/afvalkalender wanneer bij 

u de verpakkingen worden opgehaald. 

Verzamelcontainers

Verpakkingen kunt u ook kwijt bij een verzamelcontainer voor verpakkingen. 

Deze staan vaak in de buurt van winkelcentra. 

Afvalbrengpunt  

Verpakkingen kunt u ook kwijt bij het afvalbrengpunt van Langezaal aan de Industriestraat. 

TEST UW KENNIS! 
Is het wel of geen verpakking?

Antwoord: Nee, dit is geen 
verpakking. Dit hoort bij het 
restafval.

OPBLAAS 
ZWEMBADJE

Antwoord: Ja, dit is een 
plastic verpakking.

LEGE TANDPASTATUBE

Antwoord: Nee, dit is geen 
verpakking. Dit mag bij hard 
kunststof op het afvalbrengpunt.

KUNSTSTOF
TUINSTOEL

Antwoord: Ja, dit is een 
verpakking van blik.

LEEG COLABLIKJE

En dit hoort niet bij verpakkingen:
 ³ Verpakkingen met inhoud

 ³ Verpakkingen van chemisch afval   

 ³ bijvoorbeeld: make-upverpakkingen, 

terpentineflessen, kitkokers en verfblikken

 ³ Piepschuim - bijvoorbeeld: 

fastfoodverpakkingen, vleesschaaltjes  

en verpakkingsvulmateriaal

 ³ Andere plastic producten en 

gebruiksvoorwerpen - bijvoorbeeld: 

tuinstoelen, videobanden, tandenborstels, 

speelgoed, landbouwplastic en spuiten

Hoe zit het ook alweer?

Hoe zit het ook alweer? Die vraag krijgen 

wij nog wel eens als het gaat om afval van 

verpakkingen. Mag die chipszak nu wel of 

niet in de oranje container voor verpakkings-

materialen? Sinds deze zomer gelden er 

wat nieuwe regels voor wat er wel of niet 

in de verpakkingscontainer mag. Graag 

helpen we u een handje om het afval zo 

goed mogelijk te scheiden.

Dat afval scheiden verstandig is, wist 

u natuurlijk al. Voor het milieu en uw 

portemonnee. De kosten die de gemeente 

maakt, belasten wij u door. Dat is wettelijk 

zo geregeld. Om zo weinig mogelijk kosten 

te maken is het belangrijk om zo veel 

mogelijk afval opnieuw te gebruiken. 

Want dan is afval grondstof voor nieuwe 

producten en brengt het geld op. 

U heeft misschien al gehoord dat het 

afval in Haaksbergen de laatste maanden 

vervuild is. In de oranje container 

belanden dingen die er niet in thuishoren. 

Met als gevolg dat zo’n hele lading afval 

wordt afgekeurd voor hergebruik. Jammer 

toch? Wij denken dat dit beter kan. 

Daarom houden we onze afspraken over 

het afkeuren van afval opnieuw tegen het 

licht. Ook wijzen we u nu en de komende 

tijd opnieuw op de regels voor afval 

scheiden. 

Kan het afval niet gescheiden worden 

nádat het is ingezameld? Nee, nog niet. 

In Twente hebben we daar niet de 

mogelijkheden voor. Maar misschien is 

dit iets voor de toekomst. Ook de wereld 

van afval is in beweging. Voor nu vragen 

wij u om zo goed mogelijk uw afval te 

scheiden en in de juiste container te 

werpen. Ik hoop van harte dat u meedoet! 

En die chipszak? Die mag voortaan bij het 

verpakkingsafval!
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