
 

 

Zwerfval 

Afval hoort in de afvalbak. Dat weet iedereen, maar in de praktijk wordt dat nog weleens vergeten. Voor de 

leefbaarheid in onze stad is het belangrijk dat iedereen zijn eigen troep weggooit op de daarvoor bestemde 

plek. Dat begint met kleine dingen. Dus kauwgum, snoeppapiertjes, sigaretten, etc. niet op straat gooien, maar 

in een afvalbak doen. Afval uit huis hoort in de restafvalcontainer van je wijk. Ook staan er in iedere buurt 

containers voor plastic en oud papier. Zit een container of vuilnisbak vol? Zet je afval er dan niet naast. Neem 

het weer mee naar huis en doe een melding via de Twente Milieu-app. Dan komt de vuilnisophaaldienst zo 

snel mogelijk om de container te legen. De Twente Milieu-app kun je trouwens ook gebruiken om melding te 

doen van illegaal gedumpt afval. 

 

Hondenpoep 

Hondenpoep op straat blijft een van de grootste ergernissen in Nederland. Als hondenbezitter ben je verplicht 

de poep van je hond op te ruimen. Deze regel geldt altijd en overal, dus ook op losloopterreinen en buiten de 

bebouwde kom. Hondenpoepzakjes kun je thuis weggooien of in een afval- of hondenpoepbak doen. Op de 

website van de gemeente vind je een kaart met de locaties van alle hondenpoepbakken in Hengelo. 

 

Alle fietsers tegelijk groen 

In Hengelo zijn er steeds meer kruispunten waar fietsers vanuit alle richtingen tegelijkertijd groen licht 

krijgen. Maar in de praktijk blijkt dat de regels in deze situatie nog niet voor iedereen even duidelijk zijn. 

Hebben fietsers van rechts of op een voorrangsweg dan voorrang? En zijn haaientanden nog van belang? Het 

antwoord is in alle gevallen ‘nee’. Niemand heeft voorrang als fietsers allemaal tegelijk groen krijgen. Het idee 

is: let goed op wat anderen doen, maak oogcontact en houd rekening met elkaar. Als je bijvoorbeeld iemand 

tegenkomt die nog een groter deel van de kruising moet oversteken, laat diegene dan voorgaan. Zo haalt 

iedereen veilig de overkant. 


