
SB-nr. SB-naam Bezwaren tijdens stemming Bezwaren tijdens telling Bijzonderheden/onregelmatigheden 

1 Stadhuis     Eén persoon had kiezerspassen aangevraagd maar bij 14010 gehoord dat dat niet nodig was. 
Bij opzoeken heb ik per ongeluk naar de verkeerde lijst gekeken en hem wel de waterschapsformulieren gegeven om te 
stemmen. Ik dacht dat ik deze handmatig kon verwerken. Niet dus, ik had de andere lijst moeten checken. Dit ging om 2 
formulieren voor waterschapsverkiezingen die dus niet hadden mogen stemmen omdat er kiezerspassen waren 
uitgegeven. 

2 Basisschool De Vier Leeuwen     storing met de app op ipad. 
daarom app niet betrouwbaar. 
handmatig leidend 

5 De Burcht Leesbaarheid stembiljetten. (Voor 
mensen met een visuele beperking is de 
loep niet altijd toereikend) 
stemhokjes zijn niet geschikt voor 
mensen met een scootmobiel.  
Potloden slechte kwaliteit (waarom 
eigenlijk geen pen (stift?)) 

  Shift 1: Door storing met de app verschil tussen aantallen in app en papier. Conform hulplijn papieren aantallen leidend. 

6 Huis van de Wijk Kristal     foutmelding in stem app 

7 Sophiahof N.v.t.  N.v.t.  Foutmelding app bij stempas Hoogheemraadschap.  
Opnieuw ingevoerd maar in systeem 2 keer 

8 Bergsingelkerk     * ipad gaf regelmatig de foutieve melding dat een stempas al gebruikt was. * van de 2 nummers eens op de stapel 
'handmatig gecontroleerd' is 1 stempas daadwerkelijk nr 1 v.d. waterschappen en nr.1 vd provinciale staten. Handmatig 
gescand en 1 stempas digitaal 

9 Volkstuinvereniging De Tochten     De app heeft het vanaf 15:30 heel slecht gewerkt en stopte er gedurende de middag in zijn geheel mee. Vanaf dat 
moment zij we alles handmatig gaan verwerken. 

12 Humanitas Bergwegplantsoen     1 stembureaulid heeft stem uitgebracht (20.55) 
Adres van het stembureau onjuist op stempassen (Bergweg ipv Bergwegplantsoen) 

13 Gymzaal de Vliegerstraat Een kiezer maakte bezwaar dat zij niet 
met een Britse paspoort mocht stemmen. 

  Aantal stembureauleden dat tijdens de stemming heeft gestemd: 11 

19 Publiekslocatie Kralingen-
Crooswijk 

    Kiezen kwam met kandidaatlijst en stelt geen stempas te hebben ontvangen. Zeer ontstemd. Postcodegebied: 3061 MK. 
Teruggekomen met de stempas 
 
Grootste deel shift 2 storing app, handmatige controle stempassen, aantallen komen uiteraard niet overeen. 

20 Bibliotheek Rotterdam N.v.t.  N.v.t.  Shift 1: kiezer uit Rotterdam meldde zich met volmacht uit krimpen volgens helpdesk mocht de volmacht Maar later gaf 
de helpdesk aan dat het toch niet mocht. Stem was toen al uitgebracht en geregistreerd als kiezerspas 
2x kiezer heeft stembiljet waterschap in stembus provincie gestopt. 

21 Basisschool Pluspunt geen geen De stempas van waterschapverkiezing (#214) had geen QR-code, dus handmatig ingevoerd. 
13:00 - Ipad telverschil 2 minder stempassen 
15.30-21.00 Diverse storingen Ipad, hierdoor handmatig tellingen bijgehouden 

22 Huis van de Wijk Mozaïek N.v.t.  N.v.t. N.v.t. 

24 Sportzaal Noorderhavenkade Zichtbaarheid/looproute buiten kan beter 
toegankelijkheid stemburo voor 
rolstoelen is slecht 
papierverspilling: bijlagen bij stempassen 
het is onduidelijk wat waterschap inhoudt 
meerdere kiezers laten weten niet 
waarvoor te stemmen 
voor een ander waterschap, terwijl ze in 
de wijk wonen 

  laatste in 2 uur heel vaak de bug: al ergens anders geweest? Nee 
ook 2e shift continue storingen 500+502 

33 Theater Rotterdam Schouwburg     Problemen met toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers ivm kleine drempel bij entree stemlokaal (met hulp 
binnengekomen) 
ook lastig voor rollators. 
Buitendeuren zijn zwaar voor mensen die slechter ter been zijn. 
Een volmacht is niet ondertekend door de kiezer, omdat deze niet in staat is om te ondertekenen (zoals ook in het 
paspoort van mevrouw staat genoteerd). 

35 Basisschool Pluspunt N.v.t.  N.v.t.  Landelijke storing met scannen van stempassen heeft tel verschil app-papieren stapels opgeleverd want: deels opde 
vraag "heeft persoon al gestemd?" per abuis nee geantwoord terwijl dat volgens instructie hulplijn "ja" had moeten zijn. 
Correct "ja" geantwoord vanaf nr. 404 waterschap stempas nr.38 waterschap volmacht nr. 418 ps. stempas 

37 Wooncomplex De Sevencamp zie provinciale Statenverkiezingen   zie provinciale Statenverkiezingen 

39 Sportzaal Snelleman N.v.t.  N.v.t. Er viel in de luchtsluis na de ingang een lamp naar beneden vlak achter een stemmer. Stemmer niet gewond geraakt. 

40 Pompgebouw De Esch       

42 Gymzaal Jan Greshoffstraat nvt nvt stembureau app werkt niet naar behoren 

43 De Buurvrouw     * de stembureau-app scande sommige stempassen dubbel, in de 1e shift betrof dit   x waterschap 
onduidelijk of je op 'ja' of 'nee' moet klikken 
landelijk storing geen digitale info! 
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44 Huis van de Wijk Prinsenland     16:34 extra stembus. Niet gebruikt. 
21:15 stembureaulid naar huis gegaan. 
Over de hele dag problemen met IPAD 

45 Basisschool Noen       

46 Parkflat N.v.t.  N.v.t. ipad storing 

47 Huis van de Wijk De Nieuwe 
Branding 

    langzame app 

48 Prinsekerk Klacht van stemster, haar pas is ongeldig 
en zij wil weten waarom . Is hier 2x voor 
teruggekomen. 2e keer met hulplijn (XX) 
aan de lijn. XX zou mevrouw verder te 
woord staan . 3e keer XX gemeente aan 
de lijn, gaat HSK / 0599,000,0114 XXX 
mevrouw verder helpen. 

  app werkte niet. 

49 Hoppesteyn geen geen geen 

52 Schiehoven       

53 Sportcentrum De Wilgenring nvt nvt De app werkte niet mee ! 

56 Stadsarchief     pamflet op container geplakt binnen straal van 50m van stembureau. Pamflet is verwijderd 

61 Open Hof Ommoord     Om 01.00 uur tellen provinciale staqten klaar. Meer stemmers dan gebruikelijk in dit stembureau en weinig tellers. 
Tellen waterschappen kost nog dusdanig veel tijd dat meerderheid leden kiest om nu te vretrekken. Tellen door 
overgevlenen niet haalbaar. 

63 Basisschool De Pionier     Mogelijk één biljet te veel uitgereikt i.v.m. verward persoon (shift 1) 

66 Sportcentrum Kralingen     Een boze kiezer, die geen stempas heeft ontvangen, kwam later terug, had zijn stempassen gevonden. 

67 De Wende nvt nvt nvt 

69 Basisschool De Kleine Prins- Van 
Bassenstraat 

N.v.t.  n Ipad werkte niet goed 

70 De Arentschool       

76 Dijckhove x x x 

77 't Hofje van Gerrit de Koker       

78 Bethelkerk Overschie     Tijdens Shift 2 werk geconstateerd dat er zeer regelmatig door het systeem genoteerd werd dat er al gestemd was. 
Ook de reactietijd werd steeds langer. Ook werd systeem 502  slechter. Na opnieuw opstarten bleken de rechten van de 
vz. Verdwenen. Dit is via de hulplijn/IT-afd. een uur later verholpen. 
toen bleek het systeem nog dusdanis traag te zijn dat we verder zijn gegaan met handmatige invoer. Rond 2000u melden 
BOA's dat het systeem weer in de lucht was. Dat klopte, echter voor korte tijd. 
Daarna weer verder op handmatige verwerking. Jammer! 

80 Hillegondakerk       

82 Basisschool Park16hoven Nee Niemand aanwezig Geen 

88 Huis van de Wijk Rendierhof nvt nvt Stemapp had storing waardoor tellin g in de app niet overeenkwam. Vermoedelijk probleem met de server. Helpdesk was 
telefonisch onbereikbaar 

89 Oranjekerk       

90 Basisschool Tarcisius N.v.t.  N.v.t.  N.v.t.  

94 Gymzaal Adenstraat       

95 Gymzaal Korne nvt nvt nvt 

100 Nieuw Zernike       

102 Pompgebouw De Esch nvt nvt met uitzondering van de landelijke storing, geen bijzonderheden 

104 Buurt- en Speeltuinvereniging 
Terbregge 

      

105 Recreatiecentrum Zevenkampse 
Ring 

Bezwaar over het feit dat je niet kan 
stemmen voor iemand als je zelf niet 
stemt. 

Zie PS voor dit verhaal! Iemand ontevreden door feit dat volmacht enkel in zelfde gemeente bruikbaar is. 
Meerder fvd sticker en 1 poster met #Stem ze weg# bij de entree van het gebouw geplaatst 

108 De Buurvrouw nvt nvt nvt 

112 Sport010     Bij telling stempassen iets mis gegaan, tijdinstelling hersteld 

114 Gymzaal Burgemeester Josselin 
de Jonglaan 

      

115 Gymzaal Nieuwe Ommoordseweg     Foutmelding stempas al gescand: 11 - bij shiftwissel herstelt 

117 Voetbalvereniging V.O.B. stembureau is slecht bereikbaar met auto 
en OV. 
Meerdere klachten dat er niet gestemd 
kan worden voor een ander waterschap. 
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Stembureau dat wordt voorgesteld is ook 
ver. 

118 Huis van de Wijk De Kip geen geen Stemapp viel regelmatig uit waardoor aantallen app en stempassen/- biljetten niet aansluiten 

119 De Hoeksteen N.v.t.  N.v.t.  Plaatsvervangend voorzitter van 2e shift: XX is niet gekomen. Stembureaulid XX heeft taken waargenomen en is 
meegegaan naar Ahoy om bescheiden in te leveren. 

120 Publiekslocatie Noord nvt nvt nvt 

121 Basisschool De Kleine Prins Clara 
Egginkstraat 

nvt nvt 11.30 kiezer kreeg telefonisch hulpt bij het stemmen in het stemhokje, telefoon stond op luidspreker, dus andere kiezers 
konden ook het telefonisch stemadvies horen. 
Nadat voorzitter hier iets van zei kwam echtgenoot van kiezer helpen i/h stemhokje. Deze persoon is gevraagd om elders 
te wachten op echtgenote. 
14.00 potloden vindt men te hard, kleurt niet goed 

123 Bibliotheek Rotterdam nvt nvt id kaart gevonden XX - achterste pagina, indien niet opgehaald: naar ahoy gevonden voorwerpen 
De app was regelmatig niet bruikbaar, veel handmatig gedaan. Deze passen hebben een eigen nummering. 

124 Opstandingskerk - kiezer geeft aan dat potlood i.c.m. 
papieren biljet niet fijn schrijft (2x) 

  App gaf geregeld serverfout 500 & 502 
 
App gaf geregeld aan dat stempas al gebruikt was terwijl dat niet het geval was. Deze melding kwam soms ook enkele 
seconden nadat pas door app geaccepteerd werd 

125 Huis van de Wijk Post West N.v.t.  N.v.t.  Er is een stempas van Hollands Delta. Kiezer heeft wel stembiljet waterschap ingevuld en in de bus gedaan. 

128 Huis van de Wijk Zevenkamp     Niet (goed) functioneren van de Ipad. Veel uitval, daardoor niet bruikbaar als controlemiddal 

130 Recreatiecentrum Oostervant Op de flyer staat CS, maar voor de WS. 
verkiezingen moet je in je eigen gebied!! 
Dit maakte enkele kiezers boos 

N.v.t.  * 1 stem in verkeerde bus gedaan rond 10u:24 door kiezer 
* App telt stempassen dubbel soms (shift 1) 

133 Borghave     stembureau moeilijk te vinden 

134 Huize Nieuw Kellogg N.v.t.  N.v.t.  VZ+VVZ hebben gestemd. 
2 passen waterschapen dubbel gescand. 

139 Gymzaal De Jagerstraat stempas  X323T5A052411 er staat een 
ander waterschap op de pas terwijl 
meneer wel in het juiste stembureau 
staat. Staat ook op kaart vermeld. 
Meneer vindt dat zijn stemrechts is 
ontnomen door een administratieve fout 

  Opstapje drempel voor de deur ingang stembureau gevaarlijk, 1 persoon (dame) is gevallen. We hebben haar geholpen 

141 Te Hoogerbrugge I klacht: meerdere kiezers geven aan dat 
potloden niet goed schrijven 

  de ipad/app vertoonde kuren. 
Regelmatig status 500 en 502. 
zeer langzaam, telling klopt niet, opeens doortellen naar nummers voorbij de telling. 
17.25 contact met Helpdesk gehad, gaf geen oplossing. 

144 Wartburg College     we zitten in een gymzaal en dat is echt BELACHELIJK koud!! 
Naaste een open deur! Vorige malen zaten we in een tekenlokaal, dat was stukken beter! Anders een klachteltje! 
Naast de locatie werd er gymles gegeven. Dit was behoorlijk storend! 
Geen extra rood potlood aanwezig waardoor een kiezer met beperking (scootmobiel) moeilijk kon stemmen, later 
gevonden. 
Slechte verlichting buiten bij ingang Stembureau 

145 Sportcentrum Schuttersveld       

148 Kom en Zie x x x 

149 Huis van de Wijk De Propeller geen geen storing iPad app, niet alle stempassen kunnen scannen 

151 Basisschool De Klimop Geen bezwaren Geen bezwaren 2x volmacht ingenomen die als stempas in de app zijn geregistreerd. 
HSK/0599.151.1320, HSK/0599.177.0507 
1x foutief waterschap wel stembiljet uitgegeven HHD/0599.106.1325 

152 Goede Herderkerk nvt nvt Stembureau app liep steeds vast. Maakte nummering stempassen zeer moeilijk. Chaotische toestanden. Daardoor 
mogelijk 1 stempas te veel geteld (verklaring telverschil). Helpdesk onbereikbaar. Plaatsvervangend voorzitter om 21.30 
uur vertrokken. 

154 Nieuw Oldenoord x x zie 5 

159 Serviceflat Bertrand Russell nee nee Na een storing en opnieuw proberen op te starten, 45 minuten niet door kunnen gaan omdat de ipad niet werkte. Kiezers 
door verwezen naar andere bureaus. Overleg gehad met de helpdesk. 

162 Van Maanenbad       

168 Huis van de Wijk Post West N.v.t.  N.v.t.  Code vh slot ws 1167 ipv 1168. 
2e stembureau's in een (te) kleine ruimte 
Door probleem met Stembureau app overgegaan op handmatig controleren Stempassen m.b.v. ROS 

169 Oranjekerk 1x slecht geregeld     

175 Sportzaal Noorderhavenkade nvt nvt Bij scannen stempassen melding kiezer al gestemd. Daardoor in app aantal keer dubbelgeteld 
5x gebeurd 

177 Prinsekerk       
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183 Dansschool Meyer et Fils geen geen stempas is per ongeluk als schriftelijke volmacht ingevoerd 
dit is een volmacht achterkant stempas 
één volmacht is geregistreerd als stempas 
Veel storingen in de app + circa plm 30 min uitgelogd 
- van app > kon niet meer inloggen. Handmatige controle 
- per ongeluk ingeleverde stembiljetten vernietigd ipv in envelop 

185 Gymzaal Marcel Duchampplein       

193 Joliottoren     storing in de app 
buitengewoon druk. Wij verwachten een extra vergoeding omdat het heel laat is geworden. In overleg met Stefan! 2 extra 
tellers + wanneer heeft meegeteld. & omdat de opkomst abnormaal hoog was. 
Het was een chaotische dag vanwege drukte, maar we hebben het gered! 
turflijst provinciale staten zit ook in deze envelop 

194 De Leeuwenhoek De potloden geven slecht een licht rode 
kleur af op het stembiljet. De kleur is 
meer licht roze dan rood.en daardoor is 
de uitgebracht stem moeilijk zichtbaar 
Meerdere kiezer hebben dit opgemerkt. 
Kiezer beklaagt zich over beperkte 
informatie over de taken van een 
waterschap 

    

197 Publiekslocatie Hillegersberg-
Schiebroek 

    De stembureau-app werkte niet goed. 
Er was regelmatig een foutmelding of de app bleef hangen. 
Bij de 2e shift zijn de passen grotendeels handmatig ingevoerd in de app 

219 Apostolisch Genootschap       

220 Timmerhuis     Via de verschillende verdiepingen inkijk in de stemhokjes geconstateerd door de helpdesk verkiezingen. Voor nu: 
gordijnen dicht. 

222 Kerkeplaats N.v.t.  N.v.t.  N.v.t.  

229 Speeltuin Vereniging Crooswijk     De app sloeg op hol, wij konden hier niet mee werken. Wij zijn afgegaan op de stempassen en volmachten deze kloppen 
met de uitgegeven stembiljetten 

241 Tijdelijke locatie Centraal Station     * Eén van de leden was half uur later in verband met uitvallen trein 
* Start moest handmatig door app niet opgestart kon worden. Daarmee is één pas met Zoetermeer ingenomen 
* App problemen -> dubbel tellen passen 
* In de middag sloeg ok Ipad op hol of telde juist niet op. 

242 Erasmus Universiteit Rotterdam     stembureau verplaatst tijdens verkiezingen. 
Ipad telde niet altijd. Over gebeld. 

246 Tijdelijke locatie Centraal Station Bezwaar van gemachtigde van een 
ongeldige stempas (Ros) bij 
uitgschrijving van andere gemeente daar 
geen stempas ontvangen niet van 
gemeente rotterdam. 
Vond vervelend dat stem verloren gaat 

  4 stempaasen, waarvan 1 ongeldig, zouden …???? 
Storing van de tellingapplicatie op Ipad 

248 Hogeschool Rotterdam 
Museumpark 

    Per ongeluk volmacht als stempas gescand 

252 Nieuw-Apostolische Kerk 
Rotterdam 

  - Dames van de kerk net als bij provinciale staten 

254 Auris College Rotterdam geen geen geen 

257 Het Nieuwe Instituut     de app werkte slecht gedurende de dag 

260 Wijkgebouw De Weerhaan geen bezwaren geen commentaren a) 1 volmacht ten onrechte gescand als stempas pvl 10.15 uur 
b) vermoedelijk 1 stempas dubbel gescand pv. 11.15 uur 
c) nog meer dubbel gescand? Pv. 14.15uur 
d) nog 1 volmacht abusievelijk gescand als stempas pvl 14.55 uur 
De App kreeg kuren tussen 17 en 18 uur. 
Als vanzelf verdwenen ze weer. 

261 Kinderparadijs Meidoorn       

264 De Wasserij       

265 Gymzaal Willem Hedaweg     Plaatsvervangend voorzitter was te laat voor shift 2 
 
Cijfercode werkte niet op stembus. Er is, na bellen met centrale, iemand langsgekomen om het slot open te knippen en 
een nieuw slot te geven. 

268 Anatole France     Systeem storing, waardoor 't stemmen achteraf moest plaatsvinden etc 

269 Raderstoomboot De Majesteit       

277 Stichting Urban Skillsz dub   4 passen gescand en niet op de stapel 
1 machtiging volmacht 
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288 De Poort van Oost N.v.t.  N.v.t.  N.v.t.  

316 Basisschool De Nieuwe Haven       

442 Hoogheemraadschap van 
Schieland en de Krimpenerwaard 

    opmerking: bij de stembussen ook een kaart oid, om duidelijk te maken welk biljet waar in moet. 
Invalidenlift is stuk. Maar oplossing is gevonden en werkt. 
Verschil stempassen waterschap bij 107-108-109. 
storing op de Ipad. 1 teller niet op komen dagen. 

444 Sint Michaëlschool       

447 The Social Hub Rotterdam Klacht stemmer: ingang stembureau is 
niet rolstoel/rollator toegankgelijk. Deuren 
gaan naar buiten open 

    

448 Gymzaal Adamshof     1 stembiljet scheurde; nieuw uitgereikt 
App werkt niet; vanaf 17.30u overgegaan op handmatig werken 
om 21.00 uur stond er nog een enorme rij: de laatste kiezer heeft pas om 21.30 uur zeer sterk uitgebracht. 

451 Huis van de Wijk Het Lage Land Stempas zonder qr code, kiezer wilde 
niet wachten tot we 't uitgezocht hadden. 
Beoogde oplossing bellen met helpdesk. 
Kiezer is weggegaan. 

  geen 

456 Gymzaal Melanchthon MAVO 
Schiebroek 

N.v.t.  N.v.t.  Stembureau-app had een storing gedurende de gehele dag 

462 De Doelen veel klachten van kiezer over de 
aanduiding van het stembureau. 
Velen melden zich aan de ingang van De 
Doelen aan het Schouwburgplein. 
Veel mensen met de verkeerde 
waterschapspas. Veel uitleg gegeven. 

  Man, vermoedelijk ondervloed van alcohol, uit het stembureau laten zetten door de beveiliging. Hij verstoorde de orde 
door hard te roepen en te klagen over een potlood die het niet zou doen (terwijl deze een punt had) 

470 Erasmus MC N.v.t.  N.v.t.  Ipad werkte niet meer, tijd zonder ipad gewerkt, dubbel tellen en soms zelfs driedubbel 

475 VTV Eigen Hof neen neen neen 

499 Huis van de Wijk Aan de Kade - Een kiezer verwachtte dat hij voor een 
ander waterschap moest stemmen. Hij 
had zich daardoor niet goed kunnen 
voorbereiden 
- Een kiezer vond het belachelijk dat haar 
kind van 10-12 jaar niet mee mocht in het 
stemhokje 

N.v.t.  * Op het 3hoeksbord op de gevel was 4x de tekst FvD met stift geschreven. Het bord is tijdelijk verwijderd en voor 
opening schoongemaakt teruggehangen 
* Er is een camera in het stembureau op de hokjes gericht. Deze is weggericht en afgeplakt. 

503 Gymzaal Heijbergschool - - app werkte niet 

505 Gymzaal Midaspad - stembureau was in de wijk slecht te 
vinden 
'- rand op entreeplank steekt omhoog 
(bijna gevallen) 
in de ochtend systeemstoring, aantallen 
komen niet overeen 

  (woonachtig in Bergschenhoek) 
stembureau niet in het systeem opgenomen heeft 2 stemmen uitrgebracht 

508 Gymzaal Nozemanstraat neen neen 2 stemmers hebben de lijst van kandidaten en zeggen dat ze geen stempassen hebben ontvangen. Hebben natuurlijk 
niet kunnen stemmen. 
Bij shiftwisseling hebben we 1 bureaulid (teller) per ongeluk aangemeld. 

513 Seniorenflat Nesselande       

515 Buurt- en Speeltuinvereniging Het 
Lage Land 

Ingang is slecht vindbaar en moeilijk 
zichtbaar. 
-> vlag buiten is verplaatst in de hoop dat 
dit helpt 

  Zie provinciale staten 

516 Swedoro     Swedoro is een stemlocatie speciaal voor doven. Helaas was de SpeakSee app afwezig. Uitermate vervelend! 

520 Wereldmuseum Shift1 Slechte kwaliteit potloden, slecht 
lich in sommige delen stemlokaal 
(hokjes) (loep vaak gebruikt) 
Shift2 Irritatie hier niet kunnen stemmen 
voor ander waterschap. Drukte: behoefte 
meer informaite drukte en wellicht twee 
stembureau in een omdat er weinig 
andere stembureaus in de buurt zijn. 
Er zijn mensen weggelopen 

  Shift1: om 8.00 uur een geluidstest van het museum (3 knallen). Moest volkomen stil zijn! Waren vergeten dat het 
verkiezingen was! 
Shit2: ipad deed het heel vaak niet, extreem traag met lang wachtrijen tot gevolg. Opstarten werk niet. 
Tellen: De bewaker zat ons op te jagen en wilde eerder naar huis dan dat wij klaar waren. Heel vervelend. 

522 Gymzaal Gashouderstraat     de stemapp werkte niet goed, hij geeft soms aan (4x) dat de stempas al is gebruikt bij stempas waterschap. Daardoor is 
een verschil van 2 ontstaan tussen de telling in de app en de fysieke stembiljetten. Hierover hulplijn begeld, zij geven aan 
dat wij deze melding 'ja' moet klikken. 
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532 Maritiem museum     Landelijke storing app 
Veel ongeldige kaarten 

535 Gymzaal Klein-Coolstraat     Stembureau App gaf gedurende vrijwel de gehele shift 2 foutmelding. Hierdoor zijn er op een aantal momenten 
stempassen handmatig gecontroleerd. 

554 Koffiehuiskamer De Oostster     Onterecht stem in stempbus waterschap 

555 Wooncomplex Nieuw Verlaat Ja, mensen uit ommoord hebben 
geklaagd dat ze dit stembureau 555 
(zevenkamp) op hun stempas hebben 
staan ! 

    

557 Melanchthon Wilgenplaslaan Zicht op stemhokje (1) omdat deze te 
dicht bij de tafel van het stembureau 
stond. Oplossing: door de hoge en lage 
tafel (stemhokje) te wisselen 

N.v.t.  Ja. Kiezers werden nageschreeuwd. Lid stembureau voelde zich bedreigd/ongemakkelijk Lijkt geen goede locatie voor 
een stembureau 
Te druk in pauzes => Kiezers komen met moeite door de leerlingen heen. 

561 Sportcentrum Schuttersveld geen geen zie ps 

562 Gallery Untitled     De app registreerde regelmatig 2x een stempas conform chatberichten 
Helpdesk afgehandeld 

565 Grafisch Lyceum Rotterdam Heer 
Bokelweg 

      

566 Islamic University of Applied 
Sciences Rotterdam 

    1 persoon heeft wat overlast veroorzaakt. 

567 Grafisch Lyceum Rotterdam 
Stadhoudersplein 

    Door de dakjes boven de stemhokjes was het erg donker dus deze hebben we eraf gehaald. Er was geen zicht van 
boven dus dit kon prima. 
Door een landelijke storing werden enkele passen dubbel gescand, waardoor de tellingop de Ipad hoger uitviel en we de 
stempassen handmatig zijn gaan natellen. 
Ook tijdens de tweede shift hadden we veel last van storing in de app. 

571 Huis van de Wijk de Nieuwe Gaffel Meerdere kiezers klagen dat er weinig 
stembureaus zijn en dat ze te ver hebben 
moeten lopen. 

N.v.t.  IPAD werkte niet goed 

576 Het Leespaleis       

580 Korfbal NIO/Handbalvereniging de 
Meeuwen 

N.v.t.  N.v.t.  N.v.t.  

581 Grote Kerk Overschie     Problemen met de tablet 

582 X-preszo Ministeries 1 kiezer gaf aan geen kandidatenlijst te 
hebben ontvangen op zijn huisadres 

N.v.t.  De ipad heeft lange tijd niet fatsoenlijk gewerkt wat tot vertraging voor sommige kiezers en frustratie van stemureauleden 
heeft geleid. Vaak werden passen dubbel gescand en moest er een correctie gemaakt worden.  
Daarnaast was er na 17.00 geen helpdesk meer bereikbaar, onacceptabel 

591 Thuis in West     Geen verklaring verschil toegelaten kiezers en stembiljetten. Verklaring blijft bestaan na hertellen. 

596 Bibliotheek Overschie Wachten dat de bibliotheek vandaag 
gesloten is (meerdere). 
Het adres van het dichtstbijzijnde 
stembureau op de stempas ligt helemaal 
niet dichtbij! (andere wijk zelfs) 

  alarm ging af 
3 stembiljetten minder geteld dan aantal kiezers. Helpdesk op de hoogte. 

598 A. Willeboerschool     een stembiljet bevat een volmacht, maar is zelf ingevuld (stembiljet) stempas 
een stembiljet achtergelaten in het hok In envelop 5 gelegd. 
Een stempas ingenomen ivm schriftelijke volmacht 

604 SV Rotterdam United       

606 Citykerk Het Steiger Sint 
Dominicus 

      

615 Stadskwekerij De Kas     De Stembureau App is verschillende keren vastgelopen en gaf de melding dat stempassen al eerder gebruikt waren, 
terwijl dat niet waar was. 
Er ontstond een telverschil tussen passen en app, maar dit werd gecorrigeerd. 

627 Evangelisch Centrum Europoort geen geen * Er was telverschil op het einde van shift 1 . Helpdesk gebeld. Het probleem leek te zitten in de tablet. Alle papieren 
stempassen nageteld. 
* per ongeluk 2 volmachten als 'eigen stempas' geregeistreerd en ook 2 'eigen stempassen' als 2 volmachten 
geregistreerd. 

633 Erasmus University College geen bezwaren geen bezwaren Bij de 277ste stem ging de telling mis. De ipad telt steeds dubben en nu is de correctie niet goed verlopen. Na enige 
minuten heeft de Ipad toch de correctie verwerkt. 

635 Islamitisch Cultureel Centrum 
Alexander 

      

636 Excelsior Rotterdam - - - 

641 Hoflaankerk weinig stembureaus in kralingen 
Drie kwartier gewacht 

Ik ben tussen zeven en negen een 
aantal keer langsgeweest.  
Toen stond er een lange rij. Om tien 
voor negen ben ik in de rij gaan staan. 

na het afslutien van de telling bleek nog een stembiljet (stem op de lijststrekker van lijst 1) op de grond te liggen. Dat 
stembiljet in zak 9 gegaan 



SB-nr. SB-naam Bezwaren tijdens stemming Bezwaren tijdens telling Bijzonderheden/onregelmatigheden 

Het schoot niet op. Om kwart over 
negen ben ik weggegaan. Toen was de 
rij nog verder dan de Waterloostraat 

644 SV Ommoord geen geen geen 

651 Vrijeschool Rotterdam-West N.v.t.  N.v.t.  Shift 1 - 2 verschil want 
- stembureau app scande de stempassen snel waardoor er meerdere keren dubbeltellingen ontstonden 
- ingang was door werkzaamheden minder rolstoel vriendelijk dan bedoeld. 

654 Albeda Weena N.v.t.  N.v.t.  - volmachtnr 5 heeft niet handtekening van volmachtgever, is wel gestemd 
- aantal keer melding gekregen stempas is al gebruikt. Met 'nee' beantwoord -> landelijk probleem -> dit verklaard 
verschil 
- Er is 1 onterechte stem uitgebracht voor het waterschap 

656 Het Coachhuis Er waren geen bezwaren Er waren geen bezwaren De app is de gehele dag slecht functionerend geweest: 
- Er zijn honderden extra stempassen geregeistreerd door de app, die niet in het echt op tafel lagen 
- Sessie werd telkens gestopt, moest ik opnieuw inloggen 
- foutcodes 502, 500 doorgaan 
- QR-scanner werkte niet. 

658 Melanchthon Kralingen     1 Stempas 2x gescand. 
1x stembiljet gescheurd 
1x volmacht waterscahppen gescand onder "stempas" 
1x stempas gescand, is niet meegerekend op ipad 

666 Stichting Aelbrecht nvt nvt App functioneerde niet tijdens de piek om 16:36 tot en met het einde, maar het geschande aantal kwam niet overeen met 
de handmatige telling 

668 R.S.C./R.V.S.V. N.v.t.  N.v.t.  - Pl.v.voorzitter 1 uur te laat iv.m verlate taxi 
- 1 stemb.lid. Om 00:00 uur vertrokken 

670 Gymzaal Goudseweg     - Het slotje van stembus waterschappen was bij aankomst reeds open. De inhoud was verder wel in orde. 
- Door IT problemen zijn er door het systeem aantal stempassen niet goed verwerkt. Hierdoor kan je niet vertrouwen op 
de aantal digitaal geregistreerde stempassen. 

672 De Fonteinkerk geen geen geen 

681 IKC De Ark     De app laadde langzaam bij het scannen. Daarom werkden veel stempassen eerst handmatig gecontroleerd. 
Sommige stemmers waren hiernaartoe gestuurd vanuit het andere stembureau in de straat op verzoek van de voorzitter 
van dit bureau. 

687 Adventkerk Rotterdam Noord     langdurige technische storing stembureau app, de aantallen in de app klopten niet. 
Doorgestemd tot na 21:30 uur. 
Stembureaulid te weinig 

691 Nesselint vrouw slecht ter been klaagde over de 
positie van het stembureau op de eerste 
verdieping. 
Zij wilde zelf niet met de lift komen. 

  Er waren in de middag werkzaamheden. Zie PV PS 

703 Tijdelijke locatie Metrostation 
Nesselande 

geen geen Stemmen NIET in stembureau geteld. Alles in stembus opgeborgen en op slot gedaan. Overleg gehad met Jeffrey 
(Helpdesk). 
Storingen tijdens stemming. Niet ingescande stempassen apart gebundeld 

706 Tijdelijke locatie Nieuw Terbregge N.v.t.  N.v.t.  16:30 i pad lijkt geen volmacht te tellen VANAF volmacht No. 46 
17:30 i pad telt geen stemmen en scant wel. In de hoop op latere correctie alsnog stempassen gescand. 
18:00 App laat nu weer te hoge aantallen zien 
Stroomuitval 16:15 - 18:00 ipad niet vooruit te branden. 

707 Tijdelijke locatie Lilian Ngoyiweg Een dame uit Twello, al maand geleden 
verhuisd naar Rotterdam. Doorgegeven 
maar geen stempas voor Rotterdam 
gekregen. 
Gaat bezwaar maken bij de gemeente. 

  De stemapp werkt niet, dus zijn halverwegen shift 2 overgegaan op handmatig. 
Met helpdesk afgestemd dat de grote hoeveelheid handmatig verwerkt stemplaasen niet meer in de app zouden worden 
ingevoerd 

726 Tijdelijke locatie Brandingdijk       

 


