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Energietoeslag 2023
Heeft u in 2022 energietoeslag gekregen? Als u in 2023 
aan de voorwaarden voldoet krijgt u opnieuw 1300 euro. 
Wat u hiervoor moet doen en wanneer u dit precies krijgt 
maken we op een later moment bekend. Houd de informa-
tie op onze website in de gaten 
www.bergendal.nl/energietoeslag.

Gemeentezorgverzekering
Kent u de gemeente zorgverzekering voor inwoners met 
een laag inkomen al? Met deze zorgverzekering worden 
uw zorgkosten mogelijk lager. De zorgverzekering heeft 
een uitgebreide aanvullende verzekering en een aantrek-
kelijke premie. U kunt er ook voor kiezen dat de gemeente 
zorgverzekering uw eigen risico betaalt. Wilt u overstappen 
naar deze zorgverzekering? Doe dit dan voor 1 januari 
2023. De zorgverzekering loopt via CZ of VGZ. 

Half november maken verzekeraars de nieuwe premies 
bekend. Houd voor de nieuwe premies onze website in de 
gaten www.bergendal.nl/gemeente-zorgverzekering. 
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Wilt u meer informatie over de gemeente zorgverzekering of wilt u zich aanmelden? Kijk dan op 
www.gezondverzekerd.nl.
 
Post van de gemeente digitaal 
Heeft u in de berichtenbox op MijnOverheid aangegeven dat u post van de gemeente digitaal wilt krij-
gen? Dan krijgt u vanaf 1 november 2022 bijna alle post van ons digitaal. Soms stuurt de gemeente 
toch nog post via de brievenbus. Dat doet de gemeente in de volgende gevallen: 

•  We bieden het soort post nog niet aan via MijnOverheid berichtenbox. Komend jaar gaan we  
 steeds meer soorten post aanbieden via MijnOverheid berichtenbox. 
•  De brief is belangrijk voor iedereen in uw huishouden. Op de brief staat dan ‘Aan de bewoners  
 van’. Dit soort brieven sturen we altijd op papier. 
•  We moeten iets meesturen met de post of moeten iets via de post versturen.

Wilt u post van de gemeente voortaan digitaal krijgen? 
Ga naar www.mijnoverheid.nl. Log in met DigiD. Heeft u al een keer ingelogd op MijnOverheid? 
Dat komt u direct in uw persoonlijke omgeving. U kunt per organisatie aangeven of u post digitaal wilt 
ontvangen. 

Hoe krijgt u post als u zich aanmeldt voor MijnOverheid?  
Als u zich eenmaal heeft aangemeld, dan krijgt u een mailtje als er een nieuw bericht is. Vanwege de 
veiligheid staat in dit mailtje nooit een link naar MijnOverheid. U moet zelf naar www.mijnoverheid.nl 
gaan om uw post te bekijken. Dit kan ook via de berichtenbox-app. U moet altijd inloggen met DigiD. 

Heeft u nog geen DigiD? 
Vraag dan een DigiD aan via www.digid.nl. Logt u voor het eerst in op MijnOverheid? Dan moet u na 
het inloggen met DigiD een e-mailadres en uw persoonlijke voorkeuren invullen. Dit heet het active-
ren van MijnOverheid. 

Wilt u post van de gemeente niet meer digitaal krijgen? 
Dan kunt u in de berichtenbox aangeven dat u post van de gemeente niet meer digitaal wilt krijgen. 

Vragen? Heeft u hulp nodig bij werken met de computer, het aanmelden bij MijnOverheid of 
met digitale formulieren? 
Maak dan een afspraak met de Formulierenbrigade via www.sshbsupport.nl/formulierenspreekuur. Of 
bel 06 - 23 84 29 64. 
De bibliotheek geeft ook cursussen en hulp bij het omgaan met de computer.
Kijk op www.obgz.nl/activiteiten/digitaal-vaardig. Bel 024 - 327 49 11 of mail klantenservice@obgz.nl.

Bedankje vrijwilligers
7 december is het de Dag van de Vrijwilliger. Dan zet het Vrijwilligerssteunpunt Berg en Dal vrijwilli-
gers en actieve inwoners in het zonnetje. Kent of bent u iemand die vrijwilligerswerk doet of omkijkt 
naar een ander? Meld uzelf of die ander dan voor 18 november aan op 
www.fortewelzijn.nl/geluksmoment.

Op 7 december kunt u uw bedankje tussen 16.00 en 20.00 uur ophalen.
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