
dat doen we goed!
Beste inwoner,

Om onze samenleving prettig en leefbaar 
te houden, streven we met elkaar naar een 
beter milieu. Dat is een landelijke ambitie. 
Een doel waar wij vanuit de gemeente Wijk 
bij Duurstede, ook een mooie bijdrage aan 
kunnen en moeten leveren. Want wist u, dat 
we gezamenlijk maar liefst 180 kilo restafval 
per persoon, per jaar weggooien? 

Dat kan anders, daar ben ik van overtuigd. 
En eigenlijk moeten we het helemaal niet 
hebben over afval, maar over ‘waardevolle 
grondstoffen’. Om ervoor te zorgen dat 
we deze waardevolle grondstoffen gaan 
hergebruiken, gaan we minder afval 
produceren. Zodat we veel minder restafval 
per persoon per jaar hoeven weg te gooien. 
De kosten voor het verwerken van ons afval 
worden namelijk steeds hoger. Daarom 
heeft de gemeenteraad besloten dat we per 
1 april overgaan op ‘diftar’. Dit is een beproefd 
systeem dat al in veel gemeenten werkt. 
U gaat bij diftar een vast bedrag betalen,  

en daarnaast een varia bel bedrag voor het 
restafval. Daarmee heeft u de kosten voor 
een deel in eigen hand. In deze flyer leest u 
hier meer over en vindt u onder andere een 
rekenvoorbeeld. Zodat u kunt zien wat voor 
uw situatie geldt. Ook vindt u meer informatie 
over verschillende regelingen, bijvoorbeeld 
voor mensen met een lager inkomen.
Uiteraard proberen we u zo goed mogelijk te 
ondersteunen bij deze verandering. We merken 
namelijk dat er veel vragen leven bij inwoners. 
Zo organiseren we (online) bijeenkomsten en 
houden we u op de hoogte via social media en 
onze website. Daarnaast ontvangt u ook nog 
een uitgebreid ‘Afvalmagazine’, met nog veel 
meer informatie over diftar.  
Uiteraard zal het wennen zijn, maar ik weet 
zeker: dit gaat ons lukken!

Namens het college van B&W van  

de gemeente Wijk bij Duurstede,

Hans Marchal 
Wethouder

Afval scheiden

Invoering diftar 
per 1 april 2021   



De voorbeelden hiernaast laten 
zien wat u mogelijk gaat betalen 
in 2021. Met diftar betaalt ieder 
huishouden in 2021 een vast 
bedrag van €263. 

Vanaf 1 april 2021 gaat u apart betalen 
voor uw restafval. Dit bedrag verschilt 
per huishouden (variabel). 
U betaalt straks dus per keer dat u 
de grijze kliko voor restafval aan de 
straat zet. Of gebruik maakt van de 
ondergrondse container. 

Bewoners van appartementen kunnen 
hun GFT nog niet goed scheiden. 
Daarom krijgen zij korting op het tarief 
van € 1,50 voor de ondergrondse 
containers. Hoeveel korting, wordt nog 
uitgewerkt.

Het klopt zeker niet, dat alle afval op 
één hoop komt. Afval dat apart wordt 
opgehaald, wordt ook apart verwerkt voor 
hergebruik. Afval scheiden zorgt dus voor 
een schonere wereld. 

Hergebruik is ook goedkoper. Het 
verbranden van afval kost namelijk veel 
geld. Terwijl de gemeente meestal een 
vergoeding krijgt voor het gescheiden 
afval. Alle inkomsten en lasten worden 
samen verwerkt in de afvalstoffenheffing.

Wat ga ik betalen 
 met diftar in 2021?

Afval is namelijk een belangrijke grondstof voor nieuwe producten  
en materialen. Dat is hard nodig, want de grondstoffen raken op. 
Maar liefst 90% van al het afval is opnieuw te gebruiken! Denk aan uw 
plastic verpakkingen, die weer gebruikt worden voor bijvoorbeeld nieuw 
speelgoed. Of aan oud glas dat weer nieuw glas wordt.

Heeft afval 
scheiden wel zin?
Ja!



U gebruikt de onder grondse containers voor 
restafval. U gooit hier elke twee of drie weken één 
afval zak in, tussen 1 april en 31 december 2021.

U heeft een restafval kliko van 140 liter. 
U zet deze tussen 1 april en 31 december 2021,  
4 keer of 5 keer aan de straat. 

U heeft een restafval kliko van 240 liter. 
U zet deze tussen 1 april en 31 december 2021, 
4 keer of 5 keer aan de straat. 

Aantal keer 
aanbieden

12 keer

18 keer

€263 + €18
(12 x €1,50)

€263 + €27
(18 x €1,50)

€281

€290

Totale kosten 
2021

Basistarief
 + gebruik

Hoogbouw

Aantal keer 
aanbieden

4 keer

5 keer

9 keer (zoals u 
nu gewend bent)

€263 + €32
(4 x €8)

€263 + €40
(5 x €8)

€263 + €72
(9 x €8)

€295

€303

€335

Basistarief
+ gebruik

Totale kosten
2021

240L

Aantal keer 
aanbieden

4 keer

5 keer

9 keer (zoals u
nu gewend bent)

€263 + €22
(4 x €5,50)

€263 + €27,50
(5 x €5,50)

€263 + €49,50
(9 x €5,50)

€285

€290,50

€312,50

Basistarief
+ gebruik

Totale kosten
2021

140L

Laagbouw



Hoe werkt diftar?
Bij diftar heeft u te maken met 
gedifferen tieerde tarieven. Dus: 

»  U betaalt jaarlijks een vast 
standaardbedrag

»  U betaalt hiernaast een bedrag dat 
kan verschillen voor het restafval

U betaalt dus per keer dat u uw grijze 
kliko aan de straat zet. Of per keer 
dat u uw restafval wegbrengt naar de 
ondergrondse restafvalcontainer. Het 
bedrag voor restafval betaalt u elk jaar 
achteraf. Begin 2022 wordt het restafval 
over de periode april t/m december 2021 
verrekend. Dat gebeurt samen met de 
gemeentelijke belastingen.

Geen € winst!  
De gemeente mag geen winst maken op 
het afvalbeheer. Wanneer inwoners hun 
kliko’s of de ondergrondse containers 
voor restafval vaker gebruiken dan 
verwacht, dan veranderen de kosten en 
inkomsten voor de gemeente. Dit wordt 
verrekend in de afvalstoffenheffing van 
2022. 

Veelgestelde vragen
Op www.wijkbijduurstede.nl/diftar 
vindt u veel vragen met bijbehorende 
antwoorden. Zit uw vraag hier niet 
tussen? Dan kunt u contact opnemen 
met de gemeente via: 
info@wijkbijduurstede.nl of 
0343 – 595 595. 

Kijk op www.mijnafvalwijzer.nl of download de gratis AfvalWijzer app

Regelingen 

Medisch afval (ook incontinentiemateriaal) 
Medisch afval is afval dat vrijkomt door een 
(chronische) ziekte of aandoening. Denk aan 
incontinentiemateriaal, stomamateriaal en 
materiaal dat vrijkomt bij nierdialyse, thuis 
beademen of sondevoeding. Bewoners met 
medisch afval kunnen gratis: 
•  dit medisch afval bij de milieustraat 

inleveren; 
•  een tweede kliko voor medisch afval 

aanvragen (voor laagbouw); 
•  een tweede afvalpas voor medisch afval 

voor de ondergrondse restafvalcontainer 
aanvragen (voor hoogbouw). Tot 52 keer 
per jaar per adres is het gebruik gratis.

Regeling babyluiers 
Bewoners kunnen gebruikte babyluiers tot 
52 x per jaar gratis inleveren bij: 
• de milieustraat; 
•  de speciale luiercontainers in Wijk bij 

Duurstede, Cothen en Langbroek.  

Wilt u een tweede kliko of afvalpas voor 
medisch afval? Of gebruik maken van 
de regeling voor babyluiers? 
Neem dan contact op met Inovim door 
te bellen naar de servicelijn: 
0800 - 333 66 99. Of te mailen naar 
servicedesk@inovim.eu.  

Regeling voor minima
Heeft u een minimum inkomen? Dan is het 
mogelijk dat u geen afvalstoffenheffing hoeft 
te betalen. Kijk op www.bsr.nl en zoek op 
‘kwijtschelding afvalstoffenheffing’.  
Of bel met de klantenservice van de BSR: 
0344 - 704 704.

Voor alle informatie over afval


