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Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws in uw gemeente? 

Schrijf u dan in voor de digitale nieuwsbrief op www.twentemilieu.nl/nieuwsbrief

Beste inwoners,
Wij doen het ontzettend goed in onze gemeente als het om ons afval 

gaat. Daar kun u als inwoner van onze gemeente trots op zijn! Met 

succes wordt door u het afval gescheiden. We zijn al jarenlang 

gewend om glas en papier te scheiden. Inmiddels zijn we ook gewend 

om verpakkingen (plastic, blik en drankenkartons) en groente-, 

fruit- en tuinafval (gft) te scheiden. Het is niet voor niets, dat wij 

eerder dit jaar de Afvalfonds Verpakkingen Award kregen.

Makkelijker gft- en gfe-afval scheiden

Ook al gaat het goed, we blijven het afvalsysteem in onze gemeente 

verbeteren. Dit doen we om de kosten voor inwoners zo laag 

mogelijk te houden. En om daarnaast zoveel mogelijk materiaal weer 

te kunnen gebruiken voor iets nieuws. Daarom zorgen we ervoor dat 

alle bewoners van appartementen en bovenwoningen vanaf volgend 

hun groente-, fruit- en etensresten (gfe) goed kunnen scheiden. 

Begin volgend jaar plaatsen we bij hen verzamelcontainers voor hun 

gfe-afval. Daarnaast gaan we vaker gft-afval inzamelen bij de 

huishoudens met een groene gft-container aan huis. Zo kunnen ook 

deze inwoners vaker hun gft-afval kwijt.

Nieuwe producten van verpakkingenafval

Verder blijven wij uw aandacht vragen voor het goed scheiden van 

verpakkingen (plastic, blik en drankenkartons). Op de achterkant van 

deze nieuwsbrief vindt u een QR-code. Deze kunt u scannen met uw 

smartphone. U ziet dan een filmpje waarin ik u bij twee lokale bedrijven 

laat zien wat er van het verpakkingsmateriaal gemaakt wordt. 

Nieuwe routes voor het inzamelen van afval

In onze gemeenten zijn we druk bezig met het bouwen van nieuwe 

woningen. Denk bijvoorbeeld aan het Zuidbroek, het Zenderink en 

de Berghorst. Daarom bekijken we soms of we onze inzamelroutes 

kunnen verbeteren en passen we deze aan. Daar leest u meer over in 

onze nieuwsbrief.

Bedankt!

Dankzij u wordt het verpakkingenafval steeds beter gescheiden. 

Bedankt daarvoor! Ook zetten wij stappen bij de inzameling van het 

klein chemisch afval (kca). U kunt daarvoor één keer per maand 

terecht op ons afvalbrengpunt. Daarnaast kunt u het natuurlijk 

blijven brengen naar de bekende inzamelplekken aan de 

Mettenkampsweg in Enter en Anjelierstraat in Wierden. Achter de 

schermen werken wij op dit moment ook aan het verbeteren van de 

inzameling van textiel en piepschuim. Daarover later meer!

Hartelijke groet,

Richard Kortenhoeven

Wethouder gemeente Wierden

Uw groene gft-container voor het groente-, fruit- en 

tuinafval wordt vanaf 1 januari 2023 tweewekelijks geleegd. 

Dat gebeurt het hele jaar door, dus ook in de zomer-

maanden. Tijdens het zomer- en winterklaar maken van  

de tuin merken veel inwoners dat zij niet al het afval in de 

groene container kwijt kunnen. Terwijl in de zomermaanden 

maar weinig gft-afval wordt ingezameld, zo blijkt uit 

analyses. Daarom gaan we volgend jaar van een drie-

wekelijkse inzameling naar een tweewekelijkse gft-

inzameling. Uw grijze restafvalcontainer en oranje 

verpakkingencontainer worden volgend jaar driewekelijks 

geleegd, zoals u nu ook al gewend bent.

Check of het klopt wat u in de verpakkingencontainer stopt! 

Kunt u de vragen met ‘ja’ beantwoorden? Dan mag het in de verpakkingencontainer!

Is de verpakking van 
plastic, blik of een 

drankenkarton en is 
het bedoeld om maar 

1x te gebruiken?

Is de verpakking 
leeg? Helemaal 

schoon hoeft niet.

Is het geen 
uitzondering?

Uitzonderingen zijn: piepschuim, 
hard kunststof, spuitbussen, 

kitkokers en verfblikken.

Wat mag er niet bij verpakkingen?

Voorbeeld Waar hoort het wel thuis?

Piepschuim Afvalbrengpunt of bij het restafval

Speelgoed (hard kunststof) Afvalbrengpunt of bij het restafval

Tuinstoel (hard kunststof) Afvalbrengpunt 

Plastic emmer (hard kunststof) Afvalbrengpunt of bij het restafval

Spuitbus Restafval

Kitkoker Restafval

Verfblik Afvalbrengpunt (met restje) of restafval (leeg)

Fruitnetje Restafval

Verpakkingen weggooien. Zo doet u dat! 
Uw plastic verpakkingen, blikjes en drinkpakken zijn waardevol. Hoe beter u ze 

scheidt, hoe meer verpakkingen een tweede leven krijgen. Maar hoe vult u uw 

verpakkingencontainer met zoveel mogelijk verpakkingen? Zo doet u dat:

1. Leeg 2. Plat 3. Hup, zo in de bak!

Vouw uw drinkpakken plat voor u ze 
weggooit, dan raakt uw verpakkingen-
container minder snel vol. Dop er weer  
op en klaar bent u!

Maak uw verpakkingen zo leeg mogelijk 
voor u ze weggooit.

Gebruik geen zakken maar doe 
verpakkingen afval los in de container,  
dan kunt u meer afval kwijt. 

Kijk op uw afvalkalender 
voor de ophaaldagen!
Kijk vanaf december op uw persoonlijke afvalkalender voor de 

inzameldagen in 2023. De afvalkalender is beschikbaar in de  

Twente Milieu app en op www.twentemilieu.nl/wierden. Via de 

website kunt u een afvalkalender downloaden en printen. Let op! 

Als u ervoor kiest om de afvalkalender te printen, houdt u er dan 

rekening mee dat er tussentijds iets kan veranderen.

Papieren afvalkalender aanvragen

Kunt u de afvalkalender niet met de Twente Milieu app of op 

www.twentemilieu.nl raadplegen? Misschien heeft u een goede 

buur, familielid of kennis die de afvalkalender voor u wil printen. Is 

dit niet mogelijk, dan kunt u een papieren afvalkalender aanvragen 

bij de Klantenservice van Twente Milieu door te bellen naar 0900 

– 85 20 111 (op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur, lokaal tarief).

Weten wat er van verpakkingen 
(PMD) gemaakt wordt? Scan de 

QR-code voor een filmpje waarin de 
wethouder en lokale ondernemers 
laten zien wat er van verpakkingen 

gemaakt kan worden.



Groente-, fruit- en etensresten (gfe) containers  
bij hoogbouw

Wat gebeurt er met 
uw gft- en gfe-afval?

Minder restafval door gfe scheiden

Op dit moment is gfe scheiden nog niet voor alle hoogbouwbewoners 

mogelijk en belandt dit afval daarom op sommige locaties bij het 

restafval. Dat is zonde! Door gfe-afval te scheiden hebben 

hoogbouwbewoners straks minder restafval. Dat is goed voor het 

milieu. Van gfe-afval wordt namelijk compost gemaakt dat wordt 

gebruikt om bloemen en planten beter te laten groeien.

Waar komt de gfe-verzamelcontainer?

De gfe-verzamelcontainers komen in de buurt van 

hoogbouwwoningen te staan. Meestal is dat bij de ondergrondse 

restafvalcontainer. Makkelijk, want zo kan het gfe-afval op elk 

moment in de buurt weggebracht worden. Op 

www.wierden.nl/gfe-hoogbouw vindt u het plaatsingsplan. De 

seniorenwoningen, waarvan de bewoners tot voor kort gebruik 

maakten van groene rolcontainers, zijn hierin ook meegenomen. 

Hierin staat waar de containers precies komen te staan. Ook kunt u 

hier via een zienswijze officieel reageren op de geplande locaties.

Hoe werkt de gfe-verzamelcontainer?

De verzamelcontainer werkt net als de verzamelcontainer voor 

restafval: u opent de container met uw milieupas. Het gebruik van 

de gfe-verzamelcontainer is gratis.

Goed nieuws! Vanaf begin 2023 kunnen alle hoogbouwbewoners in Wierden gratis hun groente-, fruit- en etensresten (gfe) inleveren. 

Gemeente Wierden en Twente Milieu plaatsen begin volgend jaar extra gfe-verzamelcontainers bij hoogbouwlocaties, zoals 

appartementen en bovenwoningen.

Twente Milieu vervoert het gft- en gfe-afval 

naar afvalverwerker Twence. Daar wordt het 

afval omgezet in biogas, dat als brandstof 

kan worden gebruikt. Van het afval dat 

daarna overblijft wordt compost gemaakt. 

Goed gescheiden gft-afval is dus de 

basis voor compost! 

Wat mag er bij het gft- en gfe-afval? 
In de groene gft-container mag groente-, fruit- en tuinafval. Daaronder vallen ook etensresten. 

De gfe-verzamelcontainer is bedoeld voor groente-, fruit- en etensresten. Scan de QR-code of 

ga naar www.twentemilieu.nl/wierden en kijk welk afval er bij gft/gfe mag. 

Los in de container 

Gooi het gft- en gfe-afval het liefst los in de container. Op die manier kan het het beste verwerkt 

worden. 

Kijk voor meer 

informatie op de 

website

Kijk welk afval er 

bij gft/gfe mag
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Twente Milieu app

De Twente Milieu app is beschikbaar voor 

smartphones en tablets met iOS en Android 

en is te downloaden in de App of Play Store. 

Op de hoogte blijven van 
het laatste afvalnieuws?
Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief  
van Twente Milieu via www.twentemilieu.nl/nieuwsbrief!

Scan de QR-code 

en meld u aan!


