
Iedereen moet meer betalen voor gas en elektriciteit. Hierdoor hebben mensen, 

bedrijven en verenigingen moeite met het betalen van de energienota of andere  

rekeningen. Daarom opent de gemeente Tholen een energienoodfonds. Je kunt een 

tegemoetkoming in de energiekosten aanvragen. Lees er in deze flyer meer over.

Tot 30 juni 2023 kan je een beroep doen op het noodfonds. Het noodfonds is er voor 

inwoners, bedrijven, verenigingen en kerken in de gemeente Tholen die vanwege de 

stijgende energielasten de energienota of andere rekeningen niet meer kunnen beta-

len. Afhankelijk van jouw situatie geven we passende (financiële) ondersteuning. Deze 

regeling is aanvullend op landelijke regelingen.

ENERGIENOODFONDS

Voor inwoners, bedrijven, 
verenigingen en kerken

www.tholen.nl/energienoodfonds

Aanvragen tegemoetkoming:



14 0166 

gemeente@tholen.nl 

www.tholen.nl

Gemeente Tholen

Hof van Tholen 2

4691 DZ  Tholen

Bekijk de voorwaarden op www.tholen.nl/energienoodfonds om te zien of je in aan-
merking komt. Dit is afhankelijk van of je een inwoner bent, een bedrijf hebt of verte-
genwoordiger bent van een vereniging, stichting of kerk. Hier lees je ook wat je moet 
meesturen.

Zo moeten inwoners 18 jaar en ouder zijn, wonen in de gemeente en een energiecon-
tract op eigen naam hebben. Een bedrijf, vereniging, stichting of kerk moet onder an-
dere een eigen accommodatie hebben en gevestigd zijn in onze gemeente. Aan iedere 
toegekende bijdrage zit verplicht een energiecoach/duurzaamheidsadviseur gekoppeld 
die adviseert over de maatregelen om energieverbruik te verminderen. 

HEB IK RECHT OP HET ENERGIENOODFONDS?

Ga naar www.tholen.nl/energienoodfonds en klik op de blauwe knop ‘Bijdrage energie-
noodfonds aanvragen’. De knop DigiD is voor inwoners. De knop E-Herkenning en/of 
Digid is voor bedrijven, verenigingen en kerken. Hulp nodig bij het aanvragen? Neem 
dan contact op met ons door te bellen naar 14 0166.

HOE KAN IK AANVRAGEN?

Sinds 7 februari kan je gebruik maken van het Tijdelijk Noodfonds Energie. Dit landelijk 
noodfonds is er voor huishoudens met een hoge energierekening en een lager inkomen. 
Huishoudens kunnen de steun van het Noodfonds aanvragen voor de periode oktober 
2022 tot en met maart 2023. Kijk eerst of je recht hebt op het landelijk noodfonds voor-
dat je een aanvraag doet voor het Thools energienoodfonds. 
Ga naar www.noodfondsenergie.nl en doe daar direct in 5 minuten de Noodfonds-check. 

LANDELIJK NOODFONDS VOOR INWONERS


