
Informatie en Contactgegevens voor hulp bij belastingaangifte 

 
Gemeente Ooststellingwerf 
 
Sociaal Steunpunt Ooststellingwerf 
Contactpersoon: Via de coördinator, zij verwijst door. 
Woonplaats: Oosterwolde 
Tel.: 06-12 214 062 
Email: sociaal.steunpunt@gmail.com 
Wie kan er terecht: iedereen. Minima worden gratis geholpen. 
Waar: Het S.S.O. werkt uitsluitend op afspraak en is doorgaans elke dinsdagmiddag van 13.30 uur tot 
16.30 uur in De Miente.               
Waarvoor: hulp bij belastingaangifte, aanvragen Digi-D, toeslagen, schuldsanering, 
uitkeringsbezwaarschriften etc. 
https://www.demiente.nl/activiteiten/sociaal-steunpunt-ooststellingwerf  
 
Seniorweb 
Op deze website staat informatie en uitleg over het doen van belastingaangifte voor jezelf of voor 
een ander, het aanvragen van een Digi-D, aanvragen van een machtigingscode en uitleg over Mijn 
Overheid. https://www.seniorweb.nl/belastingaangifte 
SeniorWeb biedt geen invulhulp bij de belastingaangifte maar wel hulp bij het aanmaken van een 
Digi-D.  
Gratis inloopspreekuur elke eerste woensdag van de maand van 10.30 - 11.30 uur in de bibliotheek 
van Oosterwolde. 
https://www.bzof.nl/leren/seniorweb.html  
 

Vakbonden: 

CNV 
Het CNV helpt ook niet-leden tegen een hoger tarief. 
Je kunt online een afspraak inplannen. Maak je liever telefonische een afspraak? Neem dan contact 
op met CNV Info op telefoonnummer 030 – 751 1050, op werkdagen geopend van 08:00 – 18:00 uur. 
Houd je relatienummer bij het maken van een afspraak - online of per telefoon - bij de hand. 
https://www.cnv.nl/diensten/belastingservice  
 
FNV 
Bij het FNV dien je wel lid te zijn. 
Via deze link kun je een afspraak maken bij het FNV bij jou in de buurt. 
https://www.afspraakmakenfnv.nl 

 

Gemeente Opsterland 

Seniorweb: 

Op deze website staat informatie en uitleg over het doen van belastingaangifte voor jezelf of voor 
een ander, het aanvragen van een Digi-D, aanvragen van een machtigingscode en uitleg over Mijn 
Overheid. https://www.seniorweb.nl/belastingaangifte 
SeniorWeb biedt geen invulhulp bij de belastingaangifte maar wel hulp bij het aanmaken van een 
Digi-D.  
Gratis inloopspreekuur elke maandagmiddag van 14.00 - 16.00 uur in de bibliotheek van Gorredijk. 
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https://www.seniorweb.nl/belastingaangifte
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https://www.seniorweb.nl/belastingaangifte


https://www.bzof.nl/leren/seniorweb.html 
 
 

Vakbonden: 

CNV 
Het CNV helpt ook niet-leden tegen een hoger tarief. 
Je kunt online een afspraak inplannen. Maak je liever telefonische een afspraak? Neem dan contact 
op met CNV Info op telefoonnummer 030 – 751 1050, op werkdagen geopend van 08:00 – 18:00 uur. 
Houd je relatienummer bij het maken van een afspraak - online of per telefoon - bij de hand. 
https://www.cnv.nl/diensten/belastingservice  
 
FNV 
Bij het FNV dien je wel lid te zijn. 
Via deze link kun je een afspraak maken bij het FNV bij jou in de buurt. 
https://www.afspraakmakenfnv.nl 
 
 

Gemeente Weststellingwerf 
 
Papierwinkel Weststellingwerf 

Waarmee helpt de Papierwinkel? 

• Maken van een corona QR-code 

• Invullen van formulieren 

• Uitleggen van een ingewikkelde brief 

• Aanvragen van uitkeringen en regelingen 

• Aanvragen van een DigiD of toeslagen 

• Doen van aangifte bij de belastingdienst 

• Aanvragen van kwijtschelding gemeentelijke belastingen 

• En meer! Kom gerust langs met jouw vraag. 

Papierwinkel Wolvega 
Spreekuur elke dinsdag van 13.00 - 15.00 uur in bibliotheek Wolvega 
Tel.: 06-51205522 
E-mail: papierwinkelwolvega@weststellingwerf.net 
 
Papierwinkel Noordwolde 
Spreekuur elke donderdag van 13.00 - 15.00 uur in 't Buurthuus Noordwolde.  
Mandehof 13 (ingang Hoofdstraat Oost) 
Tel.: 06-51205697 
E-mail: papierwinkelnoordwolde@weststellingwerf.net  
 

Seniorweb: 
Op deze website staat informatie en uitleg over het doen van belastingaangifte voor jezelf of voor 
een ander, het aanvragen van een Digi-D, aanvragen van een machtigingscode en uitleg over Mijn 
Overheid. https://www.seniorweb.nl/belastingaangifte 
SeniorWeb biedt geen invulhulp bij de belastingaangifte maar helpt wel bij het aanmaken van een 
Digi-D. 
Gratis inloopspreekuur elke eerste donderdag van de maand van 14.00 - 15.30 uur in bibliotheek 
Wolvega. 

https://www.bzof.nl/leren/seniorweb.html
tel:030%20%E2%80%93%20751%201050
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Gratis inloopspreekuur elke eerste woensdag van de maand van 10.30 - 12.00 uur in bibliotheek 
Noordwolde. 
https://www.bzof.nl/leren/seniorweb.html 
 
 

Vakbonden: 

CNV 
Het CNV helpt ook niet-leden tegen een hoger tarief. 
Je kunt online een afspraak inplannen. Maak je liever telefonische een afspraak? Neem dan contact 
op met CNV Info op telefoonnummer 030 – 751 1050, op werkdagen geopend van 08:00 – 18:00 uur. 
Houd je relatienummer bij het maken van een afspraak - online of per telefoon - bij de hand. 
https://www.cnv.nl/diensten/belastingservice  
 
FNV 
Bij het FNV dien je wel lid te zijn. 
Via deze link kun je een afspraak maken bij het FNV bij jou in de buurt. 
https://www.afspraakmakenfnv.nl 
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