
Online 
belastingaangifte
De Bibliotheek helpt je  
op weg!

Belastingaangifte 2019

Cursussen 

Klik & Tik
Voor wie hulp wil bij het leren gebruiken van computer en internet biedt de  
bibliotheek de gratis cursus Klik & Tik. Dit is een cursus voor mensen die geen  
of weinig ervaring hebben met de computer en internet.
Meer weten over de cursus Klik & Tik?  
Bel of mail naar Anne Klusman: 024 - 327 49 51 • aklusman@obgz.nl

Werken met de digitale overheid
Vind je het lastig om via de computer een afspraak te maken bij de gemeente? 
Om online werk te zoeken bij het UWV? De OV-chipkaart te gebruiken? Of om  
digitaal huur- en zorgtoeslag aan te vragen? Dan is de gratis cursus Digisterker 
vast iets voor jou. Stap voor stap en in kleine groepjes ga je aan de slag. Je hebt 
voor deze cursus wel thuis internet en een eigen e-mailadres nodig. De cursus 
bestaat uit vijf tot zeven bijeenkomsten. 
Meer weten over de Cursus Werken met de digitale overheid?  
Bel of mail naar Bart van Helvoort: 024 - 327 49 50 • bvhelvoort@obgz.nl

Meer informatie over onze digitale cursussen
• Je kunt je aanmelden voor de cursussen in een van onze bibliotheken  

of kijk op www.obgz.nl/belastingdienst
• Vraag naar de speciale brochure in de bibliotheek: Digitaal op weg  

in de bieb 2019-2020.
• Data en locaties waar de cursussen worden gegeven vind je op  

onze website www.obgz.nl/digitaalvaardig en in onze brochure  
Digitaal op weg in de bieb 2019-2020.

februari 2020 - informatie over  
belastingaangifte van 2019



Vóór 1 mei 2020 moet je aangifte doen voor de inkomstenbelasting.
Dit kan online. Ga naar www.belastingdienst.nl.

Vind je het lastig om online belastingaangifte te doen en heb je hierbij  
hulp nodig? Vraag het in de bibliotheek. Hiervoor hoef je geen lid te zijn.  
Onze medewerkers helpen je graag verder. Zij kunnen je onder andere   
doorverwijzen naar organisaties bij jou in de buurt die je kunnen helpen  
bij de (online) belastingaangifte.

Zelf belastingaangifte doen in de bibliotheek?

Wil je zelf belastingaangifte doen maar heb je thuis geen computer of internet?  
In de bibliotheek kun je gratis en veilig een computer gebruiken voor de aangifte 
van je inkomstenbelasting en het aanvragen van een toeslag. Ook kun je hier  
gratis de belastingaangifte printen, of je nu wel of geen lid bent van de bibliotheek.

Computers hiervoor zijn beschikbaar in bibliotheken:
• gemeente Nijmegen Bibliotheken De Mariënburg, Hatert en Zwanenveld
• gemeente Berg en Dal Bibliotheken Beek-Ubbergen en Groesbeek
• gemeente Beuningen Bibliotheek Beuningen
• gemeente Heumen Bibliotheek Malden
• gemeente Lingewaard Bibliotheek Bemmel
• gemeente Overbetuwe Bibliotheek Elst 
Kijk voor de openingstijden op onze website www.obgz.nl/openingstijden

Vraag over je belastingaangifte?
Van 2 t/m 19 maart 2020 kun je in onderstaande  
bibliotheken op de aangegeven tijden terecht  
met vragen over je Belastingaangifte 2019.  
Maatschappelijk dienstverleners zitten voor je 
klaar om je vraag te beantwoorden of om je  
verder te helpen. Ze vullen de aanvraag niet voor 
je in. Deze spreekuren zijn gratis en aanmelden 
kan in de bibliotheek of via het mailadres van de 
bibliotheek. 

BIBLIOTHEEK Datum Tijd

De Mariënburg  Mariënburg 29 • 6511 PS Nijmegen 
marienburg@obgz.nl

donderdag 5 maart
donderdag 12 maart
donderdag 19 maart

10.00 - 12.00 u
10.00 - 12.00 u
10.00 - 12.00 u

Bemmel  Dorpsstraat 84 • 6681 BP  Bemmel
bemmel@obgz.nl

donderdag 5 maart 14.00 - 16.00 u

Beuningen  Schoolstraat 16 • 6641 DC  Beuningen
beuningen@obgz.nl

vrijdag 6 maart
vrijdag 13 maart

14.00 - 16.00 u
14.00 - 16.00 u

Elst  Europaplein 1 • 6662 DD  Elst 
elst@obgz.nl

dinsdag 3 maart
dinsdag 10 maart

10.00 - 12.00 u
10.00 - 12.00 u

Groesbeek  Kloosterstraat 13 • 6562 AT  Groesbeek 
groesbeek@obgz.nl

dinsdag 3 maart 10.00 - 12.00 u

Hatert  Couwenbergstraat 20 • 6535 RZ  Nijmegen 
hatert@obgz.nl

maandag 2 maart 13.00 - 15.00 u

Huissen  Langekerkstraat 4 • 6852 BN  Huissen 
huissen@obgz.nl

vrijdag 13 maart 14.00 - 16.00 u

Malden  Broeksingel 2 • 6581 HB  Malden
malden@obgz.nl

vrijdag 13 maart 14.00 - 16.00 u

Overasselt  Willem Alexanderstraat 1 
6611 CE  Overasselt overasselt@obgz.nl

vrijdag 13 maart 14.00 - 16.00 u

Zetten  Schweitzerpark 2-A • 6671 BR  Zetten 
zetten@obgz.nl

dinsdag 3 maart
dinsdag 10 maart

09.30 - 11.30 u
09-30 - 11.30 u

Zwanenveld  Zwanenveld 90-98 
6539 SC  Nijmegen zwanenveld@obgz.nl

woensdag 4 maart 10.00 - 12.00 u

Aanmelden kan in de bibliotheek of via het mailadres van de bibliotheek.  
Meer weten? Bel of mail naar Bart van Helvoort: 024 - 327 49 50 • bvhelvoort@obgz.nl


