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Officiële uitgave van Rotterdam.

Besluit plaats en tijdstip stemopneming stembureaus met afwijkende
openingstijden en de mobiele stembureaus op 21 maart 2018 en de centrale
stemopneming op 22 maart 2018
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,
Gelezen het voorstel van de Concerndirecteur Dienstverlening d.d. 30 januari 2018 kenmerk 2893468;
gelet op artikel 1, lid 3 en artikel J1 lid 4 juncto artikel J4a van de Kieswet;
overwegende, dat het college van B en W de plaats en het tijdstip van de stemopneming inzake de
stembureaus met afwijkende openingstijden en de mobiele stembureaus dient vast te stellen;
overwegende, dat het college van B en W de locatie voor de centrale stemopneming dient aan te wijzen;
besluit vast te stellen:
Besluit plaats en tijdstip stemopneming stembureaus met afwijkende openingstijden, de mobiele
stembureaus en de centrale stemopneming 2018

Artikel 1
1.

Ten aanzien van de stembureaus met afwijkende openingstijden vindt de stemopneming plaats
op de volgende tijdstippen en plaatsen:
De twee stembureaus Centraal Station: geopend van 06.30 uur tot 21.00 uur. Stemopneming
1.
vindt plaats op het Timmerhuis, Halvemaanpassage 90 om 21.00 uur.
Stembureau Maastunnel: geopend van 07.30 uur tot 20.00 uur. Stemopneming vindt plaats
2.
op het Timmerhuis, Halvemaanpassage 90 om 21.00 uur.

2.

Ten aanzien van de mobiele stembureaus vindt de stemopneming plaats op de volgende tijdstippen
en plaatsen:
Stembureau 244 (mobiel 1): Stemopneming vindt plaats in Serviceflat De Prinsenwiek,
1.
Prinsenlaan 101 om 21.00 uur.
Stembureau 245 (mobiel 2): Stemopneming vindt plaats in Wooninstelling Laurens Wonen,
2.
Sinclair Lewisplaats 22 om 21.00 uur.
Stembureau 250 (mobiel 3): Stemopening vindt plaats in Verzorgingshuis Sonneburgh,
3.
Groene Kruisweg 381 om 21.00 uur.
Stembureau 251 (mobiel 4): Stemopneming vindt plaats op het Timmerhuis, Halvemaanpas4.
sage 90 om 21.00 uur.

Artikel 2
De stemopneming op lijstniveau vindt plaats op de stembureaus en de hierboven aangegeven afwijkende locaties, aansluitend aan de stemming op 21 maart 2018 vanaf 21.00 uur. De stemopneming op
kandidaatniveau vindt plaats tijdens de centrale stemopneming op donderdag 22 maart 2018 vanaf
08.00 uur op locatie Ahoy, Ahoyweg 10 te Rotterdam.

Artikel 3
Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na de dagtekening van het Gemeenteblad waarin het
wordt geplaatst en vervalt op 23 maart 2018.
Aldus vastgesteld in de vergadering van 13 februari 2018.
De secretaris,
C.M.Sjerps
De burgemeester,
A.Aboutaleb
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Dit gemeenteblad 2018, nummer 24, is uitgegeven op 14 februari 2018 en ligt op dins-, woens- en
donderdagen van 9.00 tot 13.00 uur ter inzage bij het Bestuurlijk Informatiecentrum Rotterdam
(BIR), locatie Wachtruimte Timmerhuis, Halve Maanpassage 1 (trap op, melden bij Informatiebalie)
(Zie ook: www.bis.rotterdam.nl – Regelgeving of Gemeentebladen chronologisch)
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