
Bericht van het Dorpssteunpunt 
 
 
Heb je ook moeite om je energierekening te betalen? 
Gas en elektriciteit worden steeds duurder. Veel mensen kunnen hun energierekeningen 
moeilijk betalen. Daarom helpt de overheid mensen met een laag inkomen. Dat doen ze met 
de energietoeslag. De eenmalige energietoeslag is in juli 2022 verhoogd van € 800,- naar € 
1.300,-. Heb je al een deel van het geld ontvangen? Dan hoef je niets te doen. Je ontvangt 
de aanvullende € 500,- automatisch. Heb je een aanvraag gedaan maar nog niets gehoord? 
Dan hoef je geen nieuwe aanvraag te doen.  
 
Werk je, maar verdien je niet veel? Vraag de energietoeslag dan aan bij de gemeente 
Opsterland. Doe dat ook als je niet zeker weet of je er recht op hebt. Je merkt vanzelf of je 
de energietoeslag krijgt. Als je teveel verdient, dan wordt je aanvraag afgewezen. Je 
ontvangt dan geen energietoeslag en hoeft niet bang te zijn voor een boete en er zijn ook 
geen andere vervelende gevolgen. De energietoeslag heeft geen invloed op je uitkering. Die 
verandert er niet door. Ook je huur-, zorg- of kinderopvangtoeslagen blijven hetzelfde.  
 
Wil je meer weten over de energietoeslag? Ga dan naar de website van de Rijksoverheid : 
Hoe vraag ik de energietoeslag aan van ongeveer € 1.300? | Rijksoverheid.nl 
 
Tip: Vraag de energietoeslag ook aan als je niet zeker weet of je er recht op hebt. Je hoort 
vanzelf of je er wel of geen recht op hebt. 
 
Heb je hulp nodig bij het aanvragen van de energietoeslag? Neem dan contact op met ons 
Dorpssteunpunt in Wijnjewoude. We zijn bereikbaar op: 
 
Appie de Haan  06 57521732 
Alie Blaauwbroek  0516 481307 
Martje Seefat   06 51058645 
Grietzen van der Woude 06 206559 98 
 
U kunt uw vraag ook stellen via email dspwijnjewoude@gmail.com  
 
Nog een paar handige adressen:  
Humanitas Thuisadministratie, de Kledingbank in Ureterp en de Voedselbank. 
 
En dan nog twee websites voor sport en cultuur:  

• SAM&voor alle kinderen (samenvoorallekinderen.nl) 

• Volwassenenfonds Sport&Cultuur/Gemeente Opsterland 
 

Ook heeft de gemeente Opsterland budgetcoaches: Budgetadvies en hulp bij schulden | 
Gemeente Opsterland 

 
Bron: Bân oktober 2022 
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