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4 De Brandariskerk nvt nvt geen bijzonderheden 

15 
Huis van de Wijk Schiemond 

    

1 stembureaulid heeft om 8.16 zelf gestemd. 
Rond 12.00 kwam iemand met alleen volmacht. Was doorgestuurd door andere stembureau om stem voor dit 
waterschap hier uit te brengen. Was zeer agressief. Vanweg veiligheid aanwezigen laten stemmen. 

16 
Spartastadion 

    

te weinig licht in het stembureau 
Er kwamen 2 kiezers in de middag met volmachten, die in de ochtend te horen hadden gekregen dat ze 
daarvoor terug konden komen, terwijl ze ochtend al zelf gestemd hadden. Deze info klopt niet  

29 Gymzaal Bulgaarsestraat       

34 

Dorpskerk kiezers gaven aan te melden dat zij de 
stempassen voor de verkiezingen van 16 
mrt 2022 hebben ontvangen. De 
stempassen voor deze verkiezingen 
hebben zij niet ontvangen. Stempassen 
gezien door Stembureau   

De stembureau app gaf onregelmatigheden. Stembiljetten scanden dubbel tot 8 maal bij foutmelding 500/502. 
De telling in de app klopt niet meer. Het lukt ook niet meer om in het systeem te komen / in te loggen 
overgegaan op handmatig. 
Door de overgang naar handmatig tellen zijn er kiezers weggelopen omdat het te lang duurde. 

96 

Huis van de Wijk Pier 80 Zie proces-verbaa; Provinciale Staten (x2). 
Diverse stemmers zijn gefrustreerd over 
het niet kunnen stemmen voor een 
aangrenzend waterschap. Zie proces-verbaal statenverkiezingen Zie proces-verbaal Profinciale Staten' 

99 Huis van de Wijk De Hoekstee     kiezer leverde stembiljet in en verscheurde dit eerst. 

106 

Mariaschool Kiezer was niet blij dat er werd gevraagd 
om de ID van de volmachtgever om nog 
een keer te controleren of volmachtgever 
ook niet in staat geweest om te tekenen. 
Kiezer heeft toch meegewerkt.   

Volgnummer 11 van de waterschap is per ongelu ingenomen en gescant terwijl kiezer in een andere 
waterschap woont. Het gaat om Hollandse Delte. Er is 1 teveel stempas water ingescand dat eigenlijk een 
volmacht waterschap moest zijn.  
1 ongeldige stembiljet, omdat deze het lokaal verlaten hebben en terug zijn gekomen. Docent nam ze mee als 
voorbeeld voor de klas. 

122 

Valentijnschool Een kiezer was op 2 februari jl. verhuist uit 
waterschap Schieland KW (Blijdorp) naar 
waterschap Delfland (Tussendijken). Hij 
had de gemeente gebeld en was 
geinstrueerd vervangende stempas aan te 
vragen. Die was echter ook weer voor 
waterschap HSK. Hij kon dus niet stemmen 
in ons bureau en hij voelde zich verkeerd 
voorgelicht.   

1x volmacht dubbel geteld. Daardoor 1 meer op de iPad dan op papier… in de ochtendshift 
 
In de middag werkte de iPad grote tijd niet en zijn wij zondder iPad, met het ROS, verder gegaan. 

163 Basisschool De Driemaster       

202 

Huis van de Wijk Westervolkshuis kiezer had ongeldige pas, pas staat 
geregistreerd in ROS. Van helpdesk mocht 
pas mee terug worden gegeven. Volgens 
kiezer had ik gelijk contact op moeten 
nemen met de helpdesk. Wat niet de regel 
is. Verder gaf de kiezer aan dat de 
gemeente Rotterdam zijn nieuwe 
stempassen naar het verkeerd adres heeft 
gestuurd.   

Stempas Hoogheemraadschap Delfland is 2x gestemd 9.05 melding ontvangen fout in systeem. 
1 ongeldig stembiljet, kiezer had 2 vakjes aangekruist 
per ongeluk 1 volmacht als stempas gescand. 
Een stembureaulid heeft hier zijn stem uitgebracht. 

228 HVC'10     storing ipad, heel traag 

273 Huis van de Wijk De Inloop       

276 LAB 2|9|3 zie PV PS   zie PV PS 

285 

G.K.V. Delfshaven Papier is "inerts" dat wil zeggen: potlood 
tekent niet goed op papier 
-bereikbaarheid/toegankelijkheid i.v.m. 
bouwwerkzaamheden N.v.t.  N.v.t.  

291 Stichting Yashoda Bhawan nvt nvt nvt 

300 

Woongebouw de Boog Overschie valt voor de helft onder WS 
Delfland. In Overschie zijn er 8 
stembureaus, maar nergens kan gestemd 
worden voor Delfland N.v.t.  Landelijke storing KPN, hierdoor zijn stemmen dubbel geteld in het Stembureau app 

481 Egbertuskerk nvt nvt nvt 

509 Gymzaal Spaanseweg       

529 

Publiekslocatie Delfshaven Stempasnummer 221 was nummer 46 bij 
een ander stembureau. Hij dacht daar te 
kunnen stemmen voor zijn waterschap, 
maar dat moest eigenlijk dit waterschap 
zijn. Pas bij het doorkruisen en het 
volgnummer erop zetten (46) kwamen ze   

De burgemeester kwam op gezoek tijdens shift 1. 
Stempasvolgnummer 21 was nummer 46 op een ander bureau, zie bezwaar van kiezen (waterschap). 
Vanaf 15.00 probleem het het systeem, gescande aantallen kwamen pas laat in beeld. 
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daar achter. 
Die gaven zijn waterschapsstempas terug 
dus met kruis en volgnummer. eenmaak 
hier heb ik met de helpdesk gebeld, die 
aangaven dat het nog wel geldig was. 
Hier dus volgnummer 221 gekregen. 
Stembureau was 673 House of Praise. 

587 STC Group Lloydstraat N.v.t.  N.v.t.  1 stembureaulid later aanwezig 

589 
CCPR/Centrum Arrahma Het stembureau was niet makkelijk te 

vinden     

599 
De Theaterschool 

    
Volmacht zonder handtekening geaccepteerd; beperking van volmachgever stond op id. 
We hebben het 2x geteld, 1 verschil 

628 

Prinses Theater 

nvt nvt 

stempas ander waterschap achtergelaten. 
Stempas in de ochtend onbeheerd achterlaten. Niet mee gestemd? Ontdekt tijdens shift 2. 
Ander stembureau had per ongeluk kruis gezet door stembiljet in verkeerd waterschap. Met begeleidind briefje 
stembureau hier laten stemmen. Stempas was nog niet gescand. 
Per ongeluk al twee stembiljetten afgegeven terwijl stempas bij ander waterscahp hoorde. Dit kwam door 
tijdelijke storing in app, waardoor stempassen niet gescande konden worden. 
Stembiljetten zijn ingenomen voordat kiezer ze had ingevuld. 

 


