
Plezierig wonen
regelen we samen

Gewoon  
goed wonen
Samen zorgen voor een woonomgeving 

die schoon, heel en veilig is.

Wat wordt er van mij verwacht? Wat te doen bij de volgende situatie?

Restafval Restafval doet u in de ondergrondse afvalbakken 
of u maakt een afspraak met Twente Milieu via 
www.twentemilieu.nl of 0900 85 20 111. 
Zwerfafval kunt u melden via de Twente  
Milieu app onder het kopje ‘melding maken’ of 
bel naar 0900 85 20 111.

Ligt er afval buiten op de grond? Meld het bij  
de gemeente via de BuitenBeter app of bij de 
gemeente via telefoonnummer 0541 58 81 11.

Ligt het afval binnen het woongebouw? Dat is dit 
uw eigen verantwoordelijkheid en die van elkaar. 

Ruimt WBO Wonen het op, dan betaalt elke  
bewoner een deel van de kosten door middel van 
een eindafrekening aan het einde van het jaar.

Oud papier Oud papier kunt u thuis opsparen en één keer  
in de maand aan de straatkant zetten.  
Voor ophaaldagen kijk op www.twentemilieu.nl 
of download de Twente Milieu app en  
raadpleeg de afval kalender.

Ligt er oud papier buiten op de grond? Meld het 
via de BuitenBeter app of bij de gemeente via 
telefoonnummer 0541 58 81 11.

Ligt het oud papier binnen het woongebouw? 
Dat is dit uw eigen verantwoordelijkheid en die 
van elkaar. 

Ruimt WBO Wonen het op, dan betaalt elke be-
woner een deel van de kosten door middel van 
een eindafrekening aan het einde van het jaar.

Ratten Ratten komen af op voedsel. Door afval in  
de afvalbakken te doen en eenden geen  
brood te geven geeft u ratten geen kans om 
voedsel te eten. 

Zijn er ratten binnen of buiten het woongebouw? 
Neem contact met de gemeente Oldenzaal via 
0541 58 81 11 of via WhatsApp 06 22 86 03 83. 

Muizen/marters Muizen en marters komen ook af op voedsel. 
Door afval in de afvalbakken te doen en  
eenden geen brood te geven geeft u muizen  
en marters geen kans om voedsel te eten. 

De gemeente kan om advies worden gevraagd 
wat te doen en u kunt een melding doen in  
de BuitenBeter app of via de gemeente op  
telefoonnummer 0541 58 81 11. 

Let op! Het is uw verantwoordelijkheid om 
muizen en marters te bestrijden.



Wat wordt er van mij verwacht? Wat te doen bij de volgende situatie?

Gangen en  
ruimten in een 
woongebouw 

Hulpdiensten, zoals de brandweer, moeten 
snel en veilig door het woongebouw kunnen. 
Daarom is het belangrijk dat er niets in de  
gangen en in de openbare ruimten staat.  
Dus geen plantenbakken, scootmobielen,  
rollators, tafeltjes of tuinsetjes. Durf elkaar aan 
te spreken als u dit ziet.

Verwijdert WBO Wonen spullen, voorwerpen of 
materialen van de gangen en/of ruimten in het 
woongebouw dan betaalt elke bewoner een 
deel van de kosten door middel van een eindaf-
rekening aan het einde van het jaar.

Uitwerpselen  
honden & katten

Het is uw eigen verantwoordelijkheid om dit op 
te ruimen van uw eigen hond of kat. Durf elkaar 
hierop aan te spreken dat dit gebeurt.

Liggen er buiten uitwerpselen? Meld het bij  
de gemeente via de BuitenBeter app of via  
telefoonnummer 0541 58 81 11.

Wat mag ik van anderen verwachten? Wat te doen bij de volgende situatie?

Schoonmaak- 
organisatie Novon

In een wooncomplex hangt in de centrale  
hal wanneer en hoe vaak schoonmaakbedrijf 
Novon komt en wat er op die dag / week  
wordt schoongemaakt.
Daarnaast is het ieders eigen verantwoordelijkheid 
om het woongebouw schoon en netjes te houden.

Als er iets niet schoon is, dan kunt u dat melden 
bij Novon via telefoonnummer 085 902 45 01.

Verlichting Voor de verlichting binnen in het woon - 
gebouw is WBO Wonen verantwoordelijk. 
Voor de verlichting buiten het woongebouw  
is de gemeente verantwoordelijk. 

Doet een lamp binnen het woongebouw  
het niet? Meld dit dan online via MijnWBO  
(mijn.wbowonen.nl).

Doet er buiten een lamp niet? Meld het bij  
de gemeente via de BuitenBeter app of via 
telefoonnummer 0541 58 81 11.

Bestrating Het is de verantwoordelijkheid van de  
gemeente dat de stoep, weg en het fietspad  
in orde is.

Ligt de stoep, weg of het fietspad er niet  
goed meer bij? Meld het bij de gemeente via  
de BuitenBeter app of via 0541 58 81 11.

Parkeerplaatsen Het is de verantwoordelijkheid van de  
gemeente dat er voldoende parkeer- 
plaatsen zijn.

Zijn er te weinig parkeerplaatsen? U kunt de  
gemeente dit laten weten door te bellen naar 
0541 58 81 11. Of door een bericht te sturen  
via WhatsApp  06 22 86 03 83.


