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Vragen of meer informatie?
We helpen u graag! Met vragen kunt u terecht 
bij het Bureau Verkiezingen via: 0596 63 99 70. 
Daarnaast vindt u alle actuele informatie over 
de verkiezingen en een lijst met deelnemende 
partijen op de website www.eemsdelta.nl.

Herindelingsverkiezingen
We gaan stemmen op 18 november 2020Kijk voor de meest actuele informatie op eemsdelta.nl 

Stempas kwijt, niet ontvangen of onleesbaar?
Bent u uw stempas kwijt, heeft u geen 
stempas ontvangen of is uw stempas 
onleesbaar? Dan kunt u een vervangende 
stempas aanvragen. Dit kan via het Bureau 
Verkiezingen, via de post of via een e-mail. 

In het gemeentehuis
U kunt voor 17 november 12.00 uur een 
vervangende stempas aanvragen. Dat kan in 
het gemeentehuis, hiervoor moet u wel een 
afspraak maken via het Bureau Verkiezingen. 
Vergeet niet een geldig identiteitsbewijs mee 
te nemen naar de afspraak! 

Digitaal of per post 
U kunt ook een nieuwe stempas aanvragen 
via de post of via e-mail. Uw aanvraag moet 
uiterlijk 13 november bij de gemeente zijn waar 
u ingeschreven staat. Download het formulier 
op eemsdelta.nl en vul het volledig in. Voeg 
een kopie van een geldig legitimatiebewijs toe 
en verstuur dit met het ingevulde formulier 
naar verkiezingen@eemsdelta.nl of per post:
Stadskantoor Appingedam 
t.a.v. Bureau Verkiezingen
Postbus 15, 9900 AA Appingedam
Gemeente Delfzijl 
t.a.v. Bureau Verkiezingen 
Postbus 20.000, 9930 PA Delfzijl
Gemeente Loppersum 
t.a.v. Bureau Verkiezingen
Postbus 25, 9919 ZG Loppersum

Belangrijk om te weten
Vindt u later uw ‘oude’ stempas terug? 
Dan kunt u daar niet mee stemmen. 
Dat kan uitsluitend met de nieuwe stempas. 
Als u de stempas verliest na dinsdag 
17 november 12.00 uur, dan kunt u woensdag 
18 november 2020 niet stemmen.

Stemmen met een beperking
Ook mensen met een beperking hebben 
recht om te stemmen. Het recht om te 
stemmen is een individueel recht. Dat betekent 
dat iedereen het recht heeft zelfstandig 
te stemmen zonder dat anderen hen 
beïnvloeden. Een kiezer met een verstandelijke 
beperking kan wel iemand anders machtigen 
om te stemmen. Bijvoorbeeld een ouder of 
verzorger. De kiezer geeft zelf aan op wie de 
gemachtigde de stem uitbrengt. 

Helpen bij stemmen
Kiezers met een geestelijke beperking 
mag u niet helpen in het stemhokje. 
De kiezer stemt alleen. U mag ze wel 
uitleg geven buiten het stemhokje. 
Alleen kiezers met een lichamelijke beperking 
mag u helpen in het stemhokje. Dit gaat 
dan bijvoorbeeld om blinden en slechtzienden 
of mensen met Parkinson.

Machtigen
Kunt u zelf niet gaan stemmen? 
Bijvoorbeeld door werk, ziekte of vakantie? 
U kunt dan een andere kiezer machtigen 
om voor u te stemmen. Dit kan op twee 
manieren: onderhands machtigen of 
schriftelijk machtigen.

Onderhands machtigen
Dit is de meest gebruikte vorm. U wil dat 
een andere kiezer uw stem uitbrengt. 
U kunt die persoon hier voor machtigen door 
dit op uw stempas in te vullen. Dit noemen 
we ‘onderhands machtigen’ en kan op de 
volgende manier:
1. Vul op de achterkant van uw stempas de 

gegevens in van de persoon die u machtigt.
2. Zet allebei een handtekening op de 

achterkant van uw stempas.

Houd rekening met de volgende twee 
voorwaarden:
› De persoon die u machtigt woont ook in 

Appingedam, Delfzijl of Loppersum
› De persoon die u machtigt heeft een (kopie) 

van uw identiteitsbewijs. Dit is verplicht bij 
het stemmen. Uw identiteitsbewijs mag op 
de dag van de stemming maximaal vijf jaar 
verlopen zijn.

Intrekken onderhandse machtiging
Heeft u iemand gemachtigd om voor u te 
stemmen via de onderhandse volmacht? 
En wilt u uiteindelijk toch zelf stemmen? 
Dan kunt u de onderhandse volmacht 
intrekken. U vraagt uw stempas terug aan de 
persoon die u gemachtigd heeft. U kunt dan 
met uw eigen stempas stemmen.

Schriftelijk machtigen
U wilt dat een andere kiezer uw stem uitbrengt. 
U kunt die persoon schriftelijk machtigen om 
dat voor u te doen. Dat kan op de volgende 
manier:
1. Download het formulier ‘Verzoek om bij 

volmacht te stemmen’ op eemsdelta.nl 
2. Print het formulier en vul het in.
3. De persoon die u machtigt vult dit formulier 

ook in. 
4. Controleer bij welke gemeente u op 

5 oktober stond ingeschreven. 
5. U kunt het ingevulde formulier inscannen 

en mailen naar verkiezingen@eemsdelta.nl
of per post naar Gemeente Delfzijl, 
t.a.v. Bureau Verkiezingen, 
Postbus 20 000, 9930 PA Delfzijl. 

6. Doe dit uiterlijk 13 november.
7. De gemachtigde ontvangt van ons een 

‘volmachtbewijs’. Met dat bewijs kan de 
andere kiezer namens u stemmen.

Intrekken schriftelijke machtiging
Heeft u een andere kiezer schriftelijk 
gemachtigd om voor u te stemmen? Dan kunt 
u die machtiging niet meer intrekken. U kunt 
niet meer zelf stemmen.

Maximaal twee volmachten
U mag maximaal twee volmachten aannemen. 
Dat betekent dat u voor maximaal twee andere 
personen mag stemmen. 

Let op: Stemmen namens iemand anders 
kan alleen als u tegelijkertijd uw eigen stem 
uitbrengt. Neem de volmachtsbewijzen altijd 
mee naar het stembureau.

Wie mag stemmen?
U mag stemmen voor de Gemeenteraadsleden 
als: 
› u de Nederlandse nationaliteit of de 

nationaliteit van een ander land van de 
Europese Unie (EU) hebt; 

› 18 jaar of ouder bent op de dag van de 
verkiezingen; 

› u op 5 oktober (de dag van de 
kandidaatstelling) ingeschreven staat in 
de basisregistratie (BRP) van de gemeente 
Appingedam, Delfzijl of Loppersum; 

› u niet uitgesloten bent van het kiesrecht. 

Heeft u een andere nationaliteit en woont u 
minimaal 5 jaar legaal in Nederland? Dan mag 
u ook stemmen en gelden bovengenoemde 
eisen ook. 

Wat heeft u nodig om te stemmen?
U heeft de volgende zaken nodig om uw stem 
uit te kunnen brengen:
› Uw stempas (onbeschadigd). 
› Geldig identiteitsbewijs; paspoort, 

identiteitskaart of rijbewijs. 
Het legitimatiebewijs mag niet langer dan 
vijf jaar verlopen zijn (geldig tot 18 november 
2015 of een latere datum)

Stempas
Met uw stempas kunt u binnen Appingedam,
Delfzijl en Loppersum zelf bepalen in welk
stembureau uw stemt. Zonder stempas en
identiteitsbewijs kunt u niet stemmen Voor het 
stembureau is uw stempas het bewijs dat u uw 
stem nog niet bij een ander stembureau hebt 
uitgebracht. Alle stempassen zijn uiterlijk 
4 november bezorgd.

We gaan stemmen op woensdag 18 november
Op woensdag 18 november zijn de herindelings-verkiezingen voor de nieuwe gemeente 
Eemsdelta. Dit zijn vervroegde gemeenteraadsverkiezingen omdat Appingedam, Delfzijl
en Loppersum vanaf 1 januari 2021 samen verder gaan als de nieuwe gemeente Eemsdelta. 

De coronamaatregelen die vanaf 3 november gelden hebben 
geen gevolgen voor de verkiezingen. De verkiezingen gaan door. 

Op deze pagina leest u meer over hoe we samen zorgen dat we veilig kunnen stemmen. 
U stemt op 18 november voor de nieuwe gemeenteraad voor de periode 2021-2026. Dit is 
een jaar langer dan normaal. U bepaalt met uw stem wie er in de gemeenteraad komen en 
hoeveel zetels de verschillende politieke partijen krijgen. Uw stem is van groot belang!

Aanmeldingen stembureaus
We hebben veel aanmeldingen gekregen 
voor de stembureaus, onze dank hiervoor! 
Dit heeft er toe geleid dat we niet 
iedereen kunnen plaatsen, deze inwoners 
komen op de reservelijst. Vanwege de 
coronamaatregelen bestaat de kans 
dat personen op de reservelijst alsnog 
worden geplaatst op een stembureau. 
Dit kan al wanneer een stembureaulid 
uitvalt door verkoudheidsklachten. 
Heeft u hierover vragen? Neem dan 
contact op met Bureau Verkiezingen 
via: 0596 63 99 70.
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Samen zorgen we 
ervoor dat iedereen 
veilig kan stemmen!
Ook tijdens de verkiezingen gelden 
de coronamaatregelen zoals die nu 
ook in ons land van toepassing zijn. 
De stembureaus zijn ingericht 
volgens de richtlijnen van het RIVM. 
Maar wat betekent dit nou precies? 

In alle stembureaus in 
Appingedam, Delfzijl en Loppersum 
gelden de volgende maatregelen 
zodat u veilig kunt stemmen:

Kom alleen naar het 
stembureau, dus niet 
met het hele gezin. 

Dringend advies: 
draag een mondkapje.

Bij binnenkomst wast 
u uw handen met 
desinfecterende gel.

Volg de pijlen in 
het stembureau.

Een gastheer of -vrouw houdt 
in de gaten of de maatregelen 
worden nageleefd. 

Houd anderhalve meter 
afstand van elkaar.

Er staan 
kuchschermen. 

Tu ssen de stemhokjes 
is voldoende afstand.

Geregeld maken we de 
stemhokjes en deurklinken 
schoon.

U krijgt uw eigen potlood 
om te stemmen en neemt die 
na afl oop mee.

Verkoudheidsklachten? 
U kunt iemand machtigen 
Heeft u verkoudheidsklachten? Blijf dan 
thuis! Bent u benauwd en/of heeft u 
koorts? Dan blijven alle huisgenoten thuis. 
Om wel uw stem uit te brengen kunt u 
iemand machtigen om voor u te stemmen. 
Meer informatie hierover vindt u op deze 
pagina. 

Laat uw stem niet verloren gaan!
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Herindelingsverkiezingen 
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Stemmen kan van 07.30 tot 21.00 uur.

We gaan stemmen!

Meer informatie:
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Voorlopige uitslag 
te zien via livestream
De voorlopige uitslagen van de 
herindelingsverkiezingen op 18 november zijn live 
te volgen via eemsdelta.nl/uitslagenavond 
De uitslagenavond begint om 23.00 uur. In verband 
met de maatregelen tegen verdere verspreiding 
van het coronavirus zijn alleen de lijsttrekkers en 
de burgemeesters aanwezig. Marcel Nieuwenweg 
spreekt de lijsttrekkers en samen analyseren zij de 
uitkomst van de diverse stembureaus. Rond 00.15 uur 
verwachten we de voorlopige uitslag te presenteren. 

Definitieve uitslag 
op 20 november
Op vrijdag 20 november maakt het 
centraal stembureau om 10.00 uur 
in de raadszaal in het gemeentehuis 
van Delfzijl de definitieve 
zetelverdeling bekend tijdens 
een openbare zitting. Ook dit is te 
volgen via de livestream op 
eemsdelta.nl/verkiezingsuitslag

Waar kunt u stemmen?
U kunt op 18 november terecht  
in de volgende stembureaus:

Gemeente Appingedam 
Kabzeel
Dijkstraat 77, Appingedam
Odd Fellows
Takenslaan 2, Appingedam
Buurtgebouw Westerdraai
Lisstraat 16, Appingedam
Nicolaikerk
Wijkstraat 32, Appingedam
Noorderpoort
Opwierderweg 2, Appingedam
ASWA
Burgemeester Klauckelaan 16, 
Appingedam

Gemeente Delfzijl 
Gemeentehuis
Johan van den Kornputplein 10, Delfzijl
Sporthal De Ringen 
Prins Bernhardlaan 1, Delfzijl
Gebouw Werkorganisatie DEAL 
Gevelsteen 12, Delfzijl
Dorpshuis Aeolus
Borgshof 22, Farmsum
Dorpsherberg Lanting
Hoofdstraat 27, Meedhuizen
Gebouw Chr. Gereformeerde kerk 
Huibertplaat 57, Delfzijl
Brede School Tuikwerd
Tetse 2, Delfzijl
Theda Mansholt College
Sikkel 3, Delfzijl
Brede School Noord
Waddenweg 4, Delfzijl
Sporthal de Vennen
Burg. Garreltsweg 35A, Woldendorp
Hotel Restaurant Termunterzijl 
Mello Coendersbuurt 39, Termunterzijl
Ons Centrum
Kerkstraat 48, Wagenborgen
Verenigingsgebouw Irene
Hereweg 27, Bierum
Voormalig OBS Fiepko Coolman 
Mevr. Evers-Dijkhuizenlaan 55, Spijk
Dorpshuis De Heekt
Hoofdweg 32, Holwierde
Dorpshuis Vinkenhorst 
Allersmaweg 17, Godlinze
Voormalig huisartsenpraktijk 
Uitwierderweg Uitwierderweg 100, 
Delfzijl

Gemeente Loppersum 
Gemeentehuis Loppersum 
Molenweg 12, Loppersum
Dorpshuis Weersterheem
Stadsweg 76A, Garrelsweer
Hippolytushal Middelstum
Coendersweg 27A, Middelstum
Hervormd Centrum
Bedumerweg 8, Stedum
Roode Haan eten en drinken 
(voorheen Ontmoetingscentrum 
Viskenij)
Kosterijweg 10A, Westeremden
Dorpshuis ’t Zandt
Hoofdstraat 111, ’t Zandt
Dorsphuis Eenum
Schansweg 2A, Eenum

Let op! Op de kandidatenlijst die 
u thuis heeft ontvangen staat 
niet precies dezelfde lijst met 
stembureaus als hierboven. 
Kijk in bovenstaande lijst wat uw 
dichtsbijzijnde stembureau is. 

Vragen of 
meer informatie?
We helpen u graag! 

Met vragen kunt u terecht bij het Bureau 
Verkiezingen via: 0596 63 99 70. 

Daarnaast vindt u alle actuele informatie 
over de verkiezingen en een lijst met 
deelnemende partijen op eemsdelta.nl

eemsdelta.nl

Bijzondere stembureaus
Op dinsdag 3 november heeft de Eerste 
Kamer ingestemd met de Tijdelijke Wet 
Verkiezingen. Dit betekent onder andere dat 
tijdens de herindelingsverkiezingen bijzondere 
stembureaus ingezet mogen worden. 
Deze bijzondere stembureaus komen in de 
volgende verzorgingshuizen: Damsterheerd 
en Paasweide in Appingedam, Vliethoven, 

BetingeStaete en Noorderzorg locatie Van 
Julsinga in Delfzijl en de Wiemersheerd in 
Loppersum. De bijzondere stembureaus zijn 
alleen voor bewoners en personeelsleden die 
op dat moment aanwezig zijn in het gebouw, 
zodat deze kwetsbare doelgroep niet naar 
buiten hoeft om te kunnen stemmen.
 

Hoe werkt een bijzonder stembureau?
Een bijzonder stembureau wordt voor drie uur 
lang opgebouwd in het verzorgingstehuis, 
zodat de bewoners kunnen stemmen. 
Tijdens dit tijdvak is er een team aanwezig 
dat normaal ook op een regulier stembureau 
zou zitten, namelijk een voorzitter en drie 
stembureauleden.


