
Tip van afvalcoach Jeroen

Als je om je heen kijkt zie je ontzettend veel zwerfafval. 

Bananenschillen, sigarettenpeukjes, stukken kauwgom, blikjes 

of plastic flesjes. Al dat zwerfafval ziet er vies en rommelig uit. 

En het is ook ontzettend slecht voor de natuur en de dieren die 

er leven. Dieren eten het op of raken erin verstrikt. 

Ook jij kunt hier wat aan doen! Dan ben je niet alleen super 

goed bezig, het is ook nog eens hartstikke leuk! Hoe je dat 

doet? Word Afvalmonster en ga de strijd aan tegen zwerfafval! 

Neem deze bingokaart mee en ga zelf op zwerfafvaljacht. 

Alleen of gezellig samen met je vriendjes. 

Welk Afvalmonster heeft als eerste zijn bingokaart vol?

                      

Word afvalmonster en ga de strijd aan tegen zwerfafval

Meer informatie over afval scheiden? Kijk op www.twentemilieu.nl

Enschede zonder afval

Samen houden we Enschede schoon. Zo doen we dat!

Enschede, onze prachtige stad met authentiek centrum en zelfs één van de groenste steden van Nederland. Daar mogen we best trots op zijn! 
Belangrijk dus om onze stad schoon te houden. En dat is soms best een uitdaging. Op diverse plekken in Enschede worden vuilniszakken, grofvuil, 
papier of verpakkingen niet in, maar naast de container gezet. De gemeente Enschede pakt dit probleem samen met Twente Milieu, inwoners en 
heel veel andere betrokken partijen actief aan! 

Samen houden we Enschede schoon! Hoe we dat doen? Dat laten we je graag zien in deze maandelijkse rubriek. 

Samen houden we Enschede schoon

Zo helpen wij mee aan een schoner Enschede 
Om de afvaldump naast de container tegen te gaan hebben we vorig jaar een 

aantal maatregelen genomen. Rondom een aantal afvalcontainers hebben we 

tuintjes geplaatst. In de winter zijn dat buxushaagjes, in de zomer zijn het 

bloementuintjes. De lente komt eraan, dus de buxushaagjes zijn weer omgebouwd 

naar fleurige bloementuintjes. 

Heel veel mensen zetten zich dagelijks actief in om Enschede schoon te 

houden. Jij ook? En wil je jouw initiatief delen met Enschede? Laat het ons 

weten via het contact formulier op twentemilieu.nl/contact. 

En wie weet zien we jouw verhaal in de volgende rubriek! 

Doe jij 
ook mee? 

Een gemiddelde dag voor handhaver Raimond bestaat niet. Hij houdt zich 
bijvoorbeeld bezig met het oplossen van klachten, foutgeparkeerde auto’s 
en het ondersteunen van de politie. 

Wij spraken hem over hoe hij zich inzet om illegaal geplaatst afval tegen te 
gaan. Volle vuilniszakken, oude meubels en zelfs chemisch afval. Raimond is het 
allemaal tegengekomen binnen zijn wijk. Dit afval veroorzaakt vaak veel overlast 
voor de buurt en is zelfs in sommige gevallen gevaarlijk. Sinds een aantal jaar 
wordt er daarom strenger gecontroleerd. Raimond: “We kregen helaas steeds 
vaker de melding dat er weer meerdere zakken naast de containers stonden. 
En zeker sinds de corona-pandemie zijn veel mensen thuis en is er nou eenmaal 
meer afval. Toch is het niet de bedoeling om de zakken dan maar te dumpen. 
We hebben liever dat inwoners ons bellen of een melding maken via de gratis 
app van Twente Milieu, dan wordt het probleem gelijk opgelost. Om in de 
tussentijd te voorkomen dat er afval wordt gedumpt, zijn we steeds vaker aan 
het controleren bij de milieupleinen. We hebben laatst nog iemand op 
heterdaad betrapt die plavuizen aan het dumpen was.” 

Raimond geeft aan dat het heel belangrijk is om direct contact te hebben met 
inwoners. “Zo weten we wat er speelt. De communicatie tussen ons en de buurt 
is er constant. We hebben dagelijks contact met woningbouwcorporaties en 
wijkbeheerders. Samen bespreken we de probleemplekken in de wijk en gaan 

met actiepunten aan de slag. Want samen houden we Enschede schoon!” 

Wil je het hele interview met Raimond lezen? 
Kijk dan op www.twentemilieu.nl/samenhoudenweenschedeschoon.

Ook hebben we bij een aantal 

milieupleintjes in Enschede, 

zoals bij Brouwerijplein en 

winkelcentrum Boswinkel, een 

digitaal informatiescherm 

geplaatst. Dit zijn plekken waar 

veel afval naast de container 

wordt gezet. De schermen laten 

zien waar inwoners terecht 

kunnen met hun afval. 
Heb jij de bloementuintjes en de schermen al 

gezien?

Zo houdt handhaver Raimond 

de buurt schoon

Hier download 
je de bingokaart


