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

1 Stadhuis Te lange wachttijd op het stembureau door de 
lange wachtrij. Waarom is er geen 2e 
stembureau op deze locatie?? 

    

2 Basisschool De Vier Leeuwen     storing van de verkiezingsapp. Data app niet betrouwbaar. Handmatig leidend. 

4 De Brandariskerk n.v.t. n.v.t. Geen 

5 De Burcht * leesbaarheid stembiljetten. (Voor mensen met 
een vsuele 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 stemapp 
doorgegaan rond 18:00 uur met handmatig omdat app te lang duurde 

7 Sophiahof     1 x stempas dubbel geregistreerd 

8 Bergsingelkerk Lange wachtrij.   Van beide verkiezingen is nr1 van de stemmen op de stapel handmatig gescand. 1 Keer 
daadwerkelijk handmatig gescand en 1x digitaal. iPad gaf regelmatig de foutieve melding dat 
een stempas al gebruikt was. 

9 Volkstuinvereniging De Tochten       

12 Humanitas Bergwegplantsoen     1 stembureaulid heeft stem uitgebracht (20.55). 
Adres van het stembureau onjuist op de stempassen (Bergweg i.p.v. Bergwegplantsoen). 

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

  aantal stembureauleden dat tijdens de stemming heeft gestemd: 11, 

15 Huis van de Wijk Schiemond     2 Stembureauleden hebben om 9.13 zelf gestemd. 

16 Spartastadion     Te weinig licht in het stembureau. 
Stembus ging niet open, verkeerde code opgegeven (pas om 23.50 begonnen met tellen). 

19 Publiekslocatie Kralingen-Crooswijk     kiezer kwam met kandidaatlijst aan en stelt geen stempas te hebben ontvangen. Zeer 
ontstemd. Postcodegebied 3061 MK, teruggekomen met de stempas. 
Grootste deel 2e shift storing in app, aantallen in app van stempassen kloppen daardoor niet 

20 Bibliotheek Rotterdam     Shift1: 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 Een kiezer had geen QR-code op de stempas. 
I-pad niet online tussen 15.30-21.00, handmatig geteld. 

22 Huis van de Wijk Mozaïek nvt nvt In stembus provinciale staten waren steunbiljetten nat door breken appelsap. Te weinig 
plakband voor ophangen grote posters. Te weinig drinken 

24 Sportzaal Noorderhavenkade Bereikbaarheid: buiten is de looproute niet goed 
zichtbaar en in verband met plein (hekwerk lastig 
toegankelijk) voor roelstoelen. 
Papierverspilling: bijlagen bij stempassen. 
Onduidelijk wat waterschap inhoudt, geven 
meerdere kiezers aan; ze weten niet waarrvoor te 
stemmen. 
Kiezers van binnen de wijk moeten soms ver weg 
stemmen als blijkt dat ze het andere waterschap 
hebben. 
Aanvullend: kiezer die niet mocht stemmen voor 
volmacht omdat ze bij de 1e shift wel gestemd 
had maar toen de volmacht niet bij zich had was 
boos dat het niet mocht. Vond de instructie op de 
stempas niet duidelijk. 

 
Tijdlang 2e shift (bijna gehele shift) 
storingsmeldingen, waardoor de telling in de app 
onbetrouwbaar is. 

Laatste 1 à 2 uur heel vaka de bug: "Al ergens anders geweest?"Nee… 
Tijdlang 2e shift (bijna gehele shift) storingsmeldingen, wardoor de telling in de app 
onbetrouwbaar is. 

29 Gymzaal Bulgaarsestraat Een dame kon niet wachten bij de shiftwissel. Ze 
is uiteindelijk heel boos vertrokken en heeft 
demonstratief haar stempassen verscheurd. 
Een meneer kwam voor zijn vader stemmen, 
maar had zelf al gestemd elders. Hij was boos 
dat hij nu niet voor zijn vader kon stemmen en 
was boos dathij al die tijd in de rij heeft gestaan. 

    

33 Theater Rotterdam Schouwburg     Problemen met toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers ivm kleine drempel bij entree 
stemlokaal (met hulp binnengekomen). Ook lastig voor rollators. De deuren bij de entree zijn 
zwaar voor mensen die slechter ter been zijn. 
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Eén 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). 

34 Dorpskerk Kiezers gaven aan te melden dat zij stempassen 
voor de verkiezingen van 16 maart 2022 hebben 
ontvangen. De stempassen voor deze 
verkiezingen hebben zij niet ontvangen. 
Stempassen gezien door stembureau. 

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

35 Basisschool Pluspunt - - ingevuld door VZ shift 1 
-landelijke storing met scannen van stempassen heeft tel-verschil app - papieren stapels 
opgeleverd. want: deels op de vraag "heeft deze persoon al gestemd?" per abuis Nee 
geantwoord, terwijl dat volgens instructie hulplijn ja had moeten zijn. 
correct "ja" geantwoord vanaf nr. 404 waterschaps stempas 
-nr 38 waterschap volmacht 
-nr. 418 PS stempas. 
VZ shift 2: door storing -> serverfoutcode 502 
Ipad handmatig verder moeten gaan 

37 Wooncomplex De Sevencamp Persoon woont op XXX postcode XXX had 
bezwaar dat hij naar stembureau Cole Porterstr 2 
moest terwijl hij vlakbij stembureau 37 De 
Sevencamp woont 

  De Ipad gaf constant foutmeldingen aan en werkte heel erg traag. Steeds werd gemeld dat de 
kiezer al ergens anders gestemd had, wat niet zo was. Dit was zeer ergerlijk en werkte zeer 
vertragend zodat de stemleden geen tijd hadden om wat te eten 

39 Sportzaal Snelleman     Na de ingang is in de luchtsluis een lamp naar beneden gevallen vlak achter een stemmer. 
Niemand raakte gewond. 

40 Pompgebouw De Esch       

42 Gymzaal Jan Greshoffstraat nvt nvt stembureau app werkte niet naar behoren. 
1 keer 2 stembiljetten te weinig uitgereikt 

43 De Buurvrouw   Lange rijen mensen stonden buiten te wachten. De stembureau app scande sommige stempassen dubbel, in de 1e shift betrof dit x provinciale 
staten (onduidelijk of je op 'ja' of 'nee' moest klikken). 
Tweede shift landelijk storing! Niet digitaal kunnen registreren. 

44 Huis van de Wijk Prinsenland Hond mocht niet mee in stembureau: 
aangeboden om op de hond te laten letten, kiezer 
is vertrokken. Komt misschien later terug. 

  16.34 Extra stembus, niet gebruikt. 
21.15 E. Ghadimi moest naar huis. 
Scannen met Ipad gehele dag moeizaam of onmogelijk. 

45 Basisschool Noen De heer XX maakte bezwaar tegen de stemming 
(zie bijgevoegde brief) en heeft geen stem 
uitgebracht. Brief aan gemeente gegeven. 

    

46 Parkflat     Ipad storing 

47 Huis van de Wijk De Nieuwe 
Branding 

    langzame app 

48 Prinsekerk     s1: Stempas in app 173 dubbel geteld. Daardoor 174 en + 1 verschil ten opzichte van papier 
s2: app werkte niet 

49 Hoppesteyn       

52 Schiehoven       

53 Sportcentrum De Wilgenring nvt nvt Er is 1 stempas dubbel gescand. 
De app gaf vanaf de middag geen betrouwbare telling meer, liep vast, na herstart 30-40 extra 
passen geteld. 

56 Stadsarchief     - pamflet op container geplakt binenn een straal van 50 m. van stembureau. Pamflet is 
verwijderd. 

61 Open Hof Ommoord       

63 Basisschool De Pionier     Mogelijk één biljet te veel uitgereikt i.v.m. verward persoon (shift 2) 

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

67 De Wende       

69 Basisschool De Kleine Prins- Van 
Bassenstraat 

n.v.t. n.v.t App werkte niet goed 

70 De Arentschool     de stembureau app had een storing 

76 Dijckhove     De stemapp had enorme problemen, we hebben daarom veel niet gescand. 
Daarnaast hadden we een telverschil van 2, deze hebben we gevonden met het tellen lijst 2 +1 
en lijst 3 +1, daarom wijkt de app af. 

77 't Hofje van Gerrit de Koker       

78 Bethelkerk Overschie     Zie procesverbaal stembureau 78 Hoogheemraadschap Schieland 

80 Hillegondakerk       
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82 Basisschool Park16hoven geen bezwaar geen bezwaar, geen publiek geen, alleen de app werkte slecht 

88 Huis van de Wijk Rendierhof n.v.t. n.v.t. De app had veel storingen waardoor passen dubbel werden geteld. De app liep ook vast omdat 
er geen verbinding was met de server Telefonische helpdesk was niet bereikbaar. 

89 Oranjekerk 16.20 uur. Bij bezorging stemlijst verkeerde 
kieskrijg (Dordrecht) 

    

90 Basisschool Tarcisius       

94 Gymzaal Adenstraat Verschillende stemmers klagen over de 
vindbaarheid van de locatie. We missen borden 
om aan het hek rondom het schoolplein te 
hangen (2 stuks). 

    

95 Gymzaal Korne n.v.t. n.v.t. We hebben twee keer een volmacht op de stapel reguliere stempassen gelegd en dit 
gecorrigeerd 

96 Huis van de Wijk Pier 80 De stemlocatie heeft 2 ingangen en slechts 1 
banner. In het vervolg graag 2 om de 
vindbaarheid te vergroten. Diverse stemmers 
hebben dit signaal afgegeven. Diverse stemmers 
konden niet lezen en schrijven waardoor het 
stemmen zonder begeleiding werd bemoeilijkt.  

een aantal kiezers was zich er niet van bewust dat zij 
hier niet hun stem uit konden brengen omdat het 
stembureau in een ander waterschap lag of in enkele 
gevallen in een andere gemeente. 

Tussen 15:00 en 15:00, veelvuldig meldingen. Heeft kiezer al in een ander stembureau 
gestemd. Hierdoor is een minimale afwijkingen ontstaan in de telling. 

99 Huis van de Wijk De Hoekstee       

100 Nieuw Zernike     * matig bereikbaar voor mindervaliden (drempel) 
* potloden doen het slecht op stembiljet 
* kruipluik voor ingang heeft opstaand zandje -> struikelgevaar 
* App telt soms dubbel waardoor verschil ontstaat 

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

104 Buurt- en Speeltuinvereniging 
Terbregge 

      

105 Recreatiecentrum Zevenkampse Ring Het werd niet gewaardeerd dat er niet gestemd 
kon worden voor iemand anders als je niet zelf 
ook ging stemmen. 

Drie dames kwamen tijdens de stemming binnen en 
die hebben het telproces verstoord waardoor de 
telling ontzettend lang duurde. De dames gingen zich 
bemoeien van het proces en gingen foto's maken van 
de vrijwilligers. Handhaving, de beveiliging en de 
politie hebben het toen opgelost door de dames te 
verwijderen. De telling is toen doorgegaan met een 
beste meneer van de gemeente. 

Iemand ontevreden over het feit da de volmacht door iemand uit dezelfde gemeente voldaan 
moet worden.  
Meerdere FVD-stickers en 1 poster met "#stem ze weg" bij de entree van het gebouw 
geplaatst. 

106 Mariaschool Kiezer werd niet blij dat er 2x om een ID werd 
gevraagd om te controleren of volmachtgever 
inderdaad niet in staat was om te tekenen. 

  1 Ongeldig stembiljet. Docent heeft dit meegenomen als voorbeeld in de klas. Ongebruikt 
ingeleverd en ongeldig gemaakt. 

108 De Buurvrouw       

112 Sport010     Shift 1: 2 klassen van basisschool op bezoek gehad; mooie ervaring om de kiezers van de 
toekomst kennis te laten maken met het "stemproces". 

114 Gymzaal Burgemeester Josselin de 
Jonglaan 

Een kiezer geeft aan zich te storen aan de tekst 
in de bijgesloten flyer 'Informatie verkiezingen'. 
Bij het tweede punt onder kop "Waar kunt u 
stemmen?" staat in de tweede zin 2x het woord 
'kunt' (zin loopt niet lekker). 

  De oprit bij de ingang heeft opstaande randen waar mensen over struikelen. Oprit is te smal. 

115 Gymzaal Nieuwe Ommoordseweg     foutmelding stempas al gescand: 11 
foutief volmacht registratie als stempas (165) 
foutieve registratie bij 411 (2x stempas in de telling) 
bij shiftwissel hersteld 

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. Stembureau 
dat wordt voorgesteld is ook ver 

    

118 Huis van de Wijk De Kip Geen Geen Regelmatig uitval stembureau app shift 1 en 2. Aantallen app en stempassen/-biljetten sluiten 
niet aan 

119 De Hoeksteen     plaatsvervangend voorzitter van 2e shift: rami aman is niet gekomen. Stembureaulid H. v. 
Olffen heeft taken waargenomen en is meegegaan naar Ahoy om bescheiden in te leveren. 

120 Publiekslocatie Noord Kiezer was boos omdat hij niet met een stempas 
uit andere gemeente mocht stemmen.  

n.v.t. Geen 

121 Basisschool De Kleine Prins Clara 
Egginkstraat 

n.v.t. n.v.t. 11.30: Kiezer kreeg in het stemhokje via telefoonluidspreker hulp bij het stemmen. Omdat 
andere kiezers mee konden luisteren is aan kiezer verzocht om dit niet te doen. Daarna kwam 
echtgenoot bij kiezer in het stemhokje staan om te helpen met de keuze. Deze persoon is 
gevraagd om elders op zijn echtgenote te wachten. 



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

122 Valentijnschool     Wij hebben twee maal een verwarde man in het stembureau gehad. De ene was erg 
onverstaanbaar aan het brabbelen, de ander waarschuwde voor ufo's en zonnevlammen. Beide 
heren zijn uiteindelijk uit vrije wil weer naar buiten gegaan. 

123 Bibliotheek Rotterdam n.v.t. n.v.t. Rommelig verloop door gebreken in de app. 

124 Opstandingskerk Kiezer geeft aan dat potlood i.c.m. papieren biljet 
niet goed schrijft (2x) 

  App gaf veel 500- & 502-foutmeldingen. 
App gaf vaak onterecht aan dat stempas al een keer gebruikt was. Die melding kwam soms ook 
enkele seconden nadat de app juist aangaf dat de stempas geaccepteerd was. 

125 Huis van de Wijk Post West     De stembureau app is meermaals uitgevallen, we hebben alles handmatig gedaan.  

128 Huis van de Wijk Zevenkamp     Niet (goed) functioneren van de iPad --> Uitval, daardoor niet bereikbaar als controlemiddel 

130 Recreatiecentrum Oostervant Geen Geen 1 stem in de verkeerde bus gedaan rond 10.42 door kiezer. 
app telt stempassen dubbel soms (shift 1). 

133 Borghave     Stembureau is moeilijk te vinden. 
Er is een volmacht als normaal gescand van Prov. Staten en daarna wel als volmacht. Er 
ontbreekt dus bij de normale Prov. Staten een stempas. Het gaat om stempas 214 die mist dus 
nu. 

134 Huize Nieuw Kellogg     VZ+VVZ hebben gestemd. 
Stemmer heeft probleem dat hond niet binnen mocht! Opgelost. 
2 Passen waterschap dubbel geteld door iPad. 
Diverse malen geeft app aan, pas reeds gecontroleerd, fout. 
Bureaulid v Zanten niet afgekomen. 

139 Gymzaal De Jagerstraat     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 Ipads/App vertoonde kuren, regelmatig status 500 en 502. 
Zeer langzaam, telling klopt niet, opeens verspringen naar voorbij de nummering. 
17.25 uur, contact met helpdesk, gaf geen oplossing. 

144 Wartburg College     We zitten in een gymzaal waar het belachelijk koud is! Open deur! Vorige malen zaten we in 
een tekenlokaal, daar was het stukken beter!! Mocht dat niet lukken graag een kacheltje!! 
Naast de locatie werd een 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. 
Stembureauapp had storing, hierdoor verschil in de app en de stempassen. 

145 Sportcentrum Schuttersveld       

148 Kom en Zie x x x 

149 Huis van de Wijk De Propeller     Storing iPad / servers, niet kunnen scannen. 

151 Basisschool De Klimop     2x Volmacht ingenomen die als stempas in de app geregistreerd 
PS./0599.177.0432 
PS./0599.151.1157 

152 Goede Herderkerk     stembureau app liep meerdere malen vast waardoor de nummering van de stembescheiden en 
registratie in de app zeer moeilijk was. Plaatsvervangend voorzitter is wegens omstandigheden 
om 21:30 uur vertrokken. 
Er was een tekort van 2 stembiljetten, oftwel 2 minder stembiljetten geteld dan toegelaten 
kiezers. Na hertellling stempassen bleek het aantal gelijk (721). 

154 Nieuw Oldenoord Een vervangende stempas van kiezer was 
ongeldig verklaard, vervangende stempas van 
provinciale staten was wel goed. 

  1 persoon kwam nadat hij de stembiljetten in de bus had gegooid, melden dat hij 2 x provinciale 
staten, biljetten had gekregen, had ingevuld en in de bus heeft gedaan. 

159 Serviceflat Bertrand Russell     Ipad liep vast, opnieuw opgestart waarbij we er niet meer in konden. Helpdesk gebeld en na 45 
minuten konden we verder. Kiezers doorverwezen naar een buerau in de buurt. 
Door lastige opstart was de eerste kiezer boos omdat hij te lang moest wachten. 

162 Van Maanenbad     Onduidelijkheid over wel of geen paspoort nodig bij vreemdelingendocument. Graag duidelijker 
in de handleiding. 
Ook onduidelijk wat bereft G.B. 

163 Basisschool De Driemaster Kiezers kunnen ingang niet vinden. Klopt niet met 
adres.Borden staan verkeerd. 

    

168 Huis van de Wijk Post West     2 stembureaus in een (te) kleine ruimte 
Om 18.15 overgegaan op handmatige controle. 

169 Oranjekerk 1x slecht geregeld     

175 Sportzaal Noorderhavenkade     Bij scannen stempassen melding kiezer al gestemd. Daardoor in de app dubbele telling aantal 
keer plaatsgevongend. 4x gebeurd. 

177 Prinsekerk Stembureau is slecht bereikbaar met auto en ov 
Meerdere klachten dat er niet gestemd kon 
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worden voor een ander waterschap, stembureau 
dat wordt voorgesteld is ook te ver. 

183 Dansschool Meyer et Fils Geen Geen Stempas is per ongeluk als schriftelijke volmacht ingevoerd in plaats van als volmacht 
achterkant stempas. 
Kiezers stoten hun hoofd tegen het kuchscherm. 
Eén volmacht is 2x gescand. 
Eén volmacht is geregistreerd als stempas. 
Veel storingen in de app + circa 30 min uitgelogd van app. Kon niet meer inloggen. Handmatige 
controle. 
Per ongeluk enkele stembiljetten ingeleverd vernietigd i.p.v. envelop. 

185 Gymzaal Marcel Duchampplein       

193 Joliottoren n.v.t. n.v.t. Het was butengewoon druk. Er zijn 2 extra tellers gekomen. Waarnemer heeft geholpen met de 
telling. Storing in de app. 

194 De Leeuwenhoek   De potloden geven slechts een lichte kleur rood af op 
het stembiljet. De kleur is meer lichtroze dan rood en 
daardoor is de uitgebrachte stem moeilijk zichtbaar. 
Meerdere kiezers hebben dit opgemerkt. 

  

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. 

202 Huis van de Wijk Westervolkshuis Kiezer had ongeldige pas, staat geregistreerd in 
ROS. Van de helpdesk mocht pas terug worden 
gegeven. Volgens kiezer had ik gelijk contact 
moeten opnemen met de helpdesk.  
Verder gaf de kiezer aan dat de gemeente 
Rotterdam zijn nieuwe stempassen naar het 
verkeerde adres heeft gestuurd. 

  Per ongeluk 1 volmacht als stempas gescand. 
Een stembureaulid heeft hier zijn stem uitgebracht. 

219 Apostolisch Genootschap     1 persoon had alleen een digitaal id-bewijs bij zich, geen fysiek exemplaar. Meneer is boos 
weggelopen. 
Bij meerdere melding van "dubbel scannen" conform landelijke probleem. 
Potloden slecht te zien op het papier 
Kiezers die al hadden gestemd en voor hun partner wilden stemmen waren er hier niet mee 
eens dat zij niet meer voor hun mochten stemmen met volmacht. Uitgelegd dat dit niet mogelijk 
is. 

220 Timmerhuis Vraag van kiezer: waarom geen titels meer voor 
de kandidaat op de lijst? (bijv. ir. Ing.) Vond hij 
belangrijk 
Kiezer was verbaasd omdat er met een kaart van 
gemeente Berkel niet gestemd mocht worden. 
Kiezer kwam stemmen voor de moeder woont in 
Vlaardingen. Dit vond kiezer niet duidelijk 
aangegeven.  

Verkeerde voorlichting op stembureau Stadhuis 
gegeven dat het wel kon. 

  

222 Kerkeplaats       

224 Publiekslocatie IJsselmonde Dame die deed alsof ze doofstom was, vond dat 
er niet juist op gehandeld werd (er werd gevraagd 
of ze kon liplezen). 

    

225 Sportcentrum De Rozenburcht     Stembus was niet afgesloten - gerepareerd. 
Scan dubbel - wegdrukken ja/na verschil. 

226 Huis van de Wijk De Bieb Er klaagt iemand over de verdeling van de 
stembureaus over Rozenburg. Er zitten er hier 3 
dicht bij elkaar. Elders geen.  
Er komt een meneer die geen stempas heeft 
ontvangen. Alleen de kandidatenlijsten. Hem 
vertelt dat hij voortaan vooraf naar de 
Stadswinkel kan gaan als dit weer gebeurt. 

  Meneer kwam met verstandelijk beperkte dochter en wilde met haar in het stemhokje. Hij had al 
vaker meegemaakt dat het niet mocht en werd agressief en totaal niet voor rede vatbaar. Er is 
hier geen beveiliging dus gaf een onveilig gevoel. Uiteindelijk hebben ze gestemd. 

227 Garagegebouw Maastunnel Zuidzijde     Rond 8 uur is een stempas dubbel gescand. We gaan dit proberen recht te zetten bij de 
shiftwissel. 
Rond 9:50 uur is er per abuis een stempas dubbel gescand. Proberen recht te zetten bij de 
shiftwissel. 
Tellen recht gezet bij shiftwissel. 
Vaak problemen met ipad. 

228 HVC'10     storing ipad, heel traag 
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229 Speeltuin Vereniging Crooswijk     1x Extra dubbeltelling 
De app sloeg op hol, wij konden hier niet mee werken. Wij zijn afgegaan op de stempassen en 
volmachtbewijzen, deze klopten met de uitgegeven stembiljetten. 

230 Gymzaal Tandwielstraat 1 persoon per hokje toegestaan. Bezwaar van 
kiezer dat hij samen met partner wilde stemmen. 
Bezwaar enkle volmacht/geen eigen stem 
uitbrengen. 

  1 Teller is niet gekomen. Na contact helpdesk is er extra teller gekomen. 

231 Hervormde Kerk Pernis geen bezwaar geen bezwaar geen ontegelmatigheden 

232 Artstudio Hoogvliet N.V.T. N.V.T. Bij shift 1 is er niet geturfd. N.V.T. 

238 Huis van de Wijk Hillevliet       

240 Gymzaal Spinozaweg     stemlokaal moeilijk beloopbaar door seil en stuckloper. 
Potloden moeilijk zichtbaar op papier. 

241 Tijdelijke locatie Centraal Station     een van de leden was half uur later ivm uitgevallen trein 
start moest handmatig door de app nog niet opgestart kon worden. Daarmee is een pas uit 
Zoetermeer ingenomen.  
App problemen. Dubbel tellen passen. 
In de middag sloeg de ipad of op hol telde juist niet op. 

242 Erasmus Universiteit Rotterdam     stembureau verplaatst tijdens stemmingen ipad telde niet altijd, over gebeld. 

246 Tijdelijke locatie Centraal Station Flyeren binnen 50 m van stembureau van 2 
partijen (GroenLinks + DENK) (8.14). Volgens 
stemmer wordt stemproces belemmerd, klager 
wil stembureau sluiten. Art. 5.38. 
2 stempassen (P. Staten + Waterschappen) 
ongeldig (ROS): Klacht van de gemachtigde dat 
stempassen ongeldig zijn vanwege uitschrijving 
waardoor stemmen verloren zijn. 

  2 stempassen zonder codes, na vraag bij hulpdesk blijkt deze kiezerspassen te zijn. Handmatig 
ingevuld. 
2 idem dito. 
Storing van de applicatie op Ipad (dubbele telling). 
1 stempas uit Schiedam geaccepteerd, ongeldig verklaard. 

247 iJsselburgh iemand uit Dordrecht was verontwaardigd dat hij 
niet zijn stem kon uitbrengen. 

  app was zeer instabiel  
na 1e shift al verschil in aantal in app vs stempassesn 
ruim 1 uur handmatig gewerkt gewrkt met ROS later passen ingevoerd. 
App zeer ongeloofwaardig regelmatig de melding stempas is al gebruikt ook bij volmachten 

248 Hogeschool Rotterdam Museumpark     Per ongeluk een volmacht als stempas gescand 

252 Nieuw-Apostolische Kerk Rotterdam     Na het stemmen worden de burgers aangesproken door de medewerkers van de kerk (er werd 
gestemd in de kerk) of zij interesse hebben in de kerk/jehova's getuige. Dit is iets om bij de 
volgende verkiezingen over na te denken. 

254 Auris College Rotterdam     Geen 

256 Partycentrum Flamingo Meerdere kiezers hebben geklaagd over de 
potloden/papier van het biljet. 

  Zeer veel problemen met stembureau app (code 500 en 502). Tussen 18.07 en 19.48 papieren 
ROS gebruikt. 

257 Het Nieuwe Instituut     De app werkte slecht gedurende de dag 

260 Wijkgebouw De Weerhaan     1 Volmacht abusievelijk gescand als stempas Pvl 14.00 uur 
enkele stempassen dubbel gescand? Pvl 14:55 uur 
Bijzonderheden shift 2: De stemburo App haperde bij het scannen zodat wij op handbediening 
moesten overgaan. Het papieren beeld en het digitale beeld was dus niet congruent. 

261 Kinderparadijs Meidoorn       

264 De Wasserij       

265 Gymzaal Willem Hedaweg Mw. Woont aan de Venniperstraat en vindt het 
voor haar dichtstbijzijnde stembureau ver weg. 
Meerdere burgers geven aan dat het stembureau 
te ver weg is. 

  Plaatsvervangend voorzitter was te laat voor shift 2. 

268 Anatole France spatschermen waren niet meer nodig   de plv voorzitter was te laat 
de gehele 2e shift hadden we constant storing. De app bleef hangen, foutmelding, stempassen 
zouden al zijn gescand etc etc 

269 Raderstoomboot De Majesteit       

272 Theater Zuidplein       

273 Huis van de Wijk De Inloop       

276 LAB 2|9|3 Kiezer kon zijn auto niet op de 
invalideparkeerplaats kwijt, aangezien daar een 
andere auto onterecht geparkeerd stond. 

  Spuitstoepkrijt met logo & slogan van FVD op 5 meter van de ingang van het stembureau. 
De stembureau-app werkte lange tijd niet, waardoor veel stempassen niet gescand zijn.  

277 Stichting Urban Skillsz Er kan niet tegelijkertijd stem uitgebracht worden 
voor waterschap. 

Fout bij eerder gestemd. Verschil van 2 in de Provinciale Staten onverklaarbaar. 
3 gescand als stempas maar waren volmachten zie app.  
Mevrouw met Buitenlands Staatsburger stemt alleen Waterschap, was wel gemachtigd door 
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Twee stempassen op twee adressen gekregen 
door verhuizing. 

echtgenoot, die daar over gebeld had, voor én Provinciale Staten en Waterschap. Deze 
mevrouw heeft gestemd. 

281 HDV Laleli Moskee       

282 Hoornbeeck College       

284 Victory Outreach Kerk Rotterdam     app storing 

285 G.K.V. Delfshaven Papier is 'inerts' dat wil zeggen: potlood tekent 
niet goed op papier. 
Bereikbaarheid/toegankelijkheid i.v.m. 
bouwwerkzaamheden. 

    

286 Aafje De Twee Bruggen       

288 De Poort van Oost Een meneer wilde op een Turkse kandidaat 
stemmen, maar wist niet wie van de kandidaten 
Turks was en waar hij op wilde stemmen. Hij 
vroeg een stembureaulid om aan hem aan te 
wijzen welke kandidaten Turks waren en waar hij 
op moest stemmen. Toen werd aangegeven dat 
stembureauleden niet mogen adviseren waar hij 
op moest stemmen, leverde hij zijn stembiljet in 
en ging boos weg. 

Niet van toepassing Potloden doen het heel slecht en zijn slecht leesbaar. 
Wij hebben de verkeerde code gekregen voor de stembus Waterschapsverkiezingen. De code 
die wij hadden doorgekregen was 1288 en de code bleek 9061 te zijn. Er was iemand gekomen 
om de stembus open te knippen en die zie dat de code op het slot staat en dat "R" staat voor 9 
maar dat was niet aan ons doorgegeven. 

291 Stichting Yashoda Bhawan     er is per ongeluk geturfd dat iemand een stembiljet heeft meegenomen terwijl dit niet zo was. 
Het ging namelijk om een vergissing. 

293 Speeltuin De Waal     Omstreeks 15:10 dubbele telling stembiljetten n.a.v. bericht 'Heeft deze persoon gestemd? 
Kiezer ID vergeten -> ingeleverd bij PV inleveren. 

300 Woongebouw de Boog     Landelijke storing KPN, hierdoor zijn stemmen dubbel geteld in stembureau app. 

301 De Magneet Mevrouw kwam met een biljet van de GR2022 
stemmen. Zij dacht de juiste biljetten niet 
ontvangen te hebben. Dit bleek later onjuist. 

  Zeer veel storingen in de app, niet mee te werken. Plaatsvervangend voorzitter moet eerder 
weg, in overleg gegaan met jullie (contact gehad met meerdere collega's dat dit niet ten korten 
gaat van vergoeding, ivm last minute opgetrommeld). 

302 Speeltuin Varkenoord Een man kwam met een volmacht van zijn vrouw. 
Als ID had hij kopietjes van iets dat op een ID 
moest lijken. Er zat geen foto op de kopietjes en 
naar onze mening was het niet rechtsgeldig. 
Meneer gaf aan dat er nergens staat dat er een 
foto op de ID moet staan. Hij was het er dus niet 
mee eens. 

  Veel problemen met de app op de I pad. Foutmeldingen scanproblemen en soms sprongen 
aantallen stempassen spontaan op andere getallen. 

305 Gymzaal Aalsdijk     ongeveer 1600 uur geen mogelijkheid tot scannen alles handmatig invoeren ongeveer geen 
server wifi 4G 

306 Huis van de Wijk 't Steiger 
Katendrecht 

      

311 Sportvereniging Atomium '61 Kiezers uit Lombarijden maakten bezwaar tegen 
het opheffen van het stembureau in hun eigen 
buurt en dat zij nu naar het stembureau 311 
sparrendaal vreewijk  

  De I-pad registreerde soms 2 keer waardoor het aantal stempassen in de I-pad hoger werd dan 
het aantal papieren stempassen. Bij de shiftwissel hadden we een verschil  van twee extra 
stempassen bij de provinciale staten. Wij hebben dat bij shiftwissel gecorrigeerd met het aantal 
papieren steunpassen, zoals ook via helpdesk was aangegeven om te doen. 

312 Recreatieruimte De Beukenhorst     De stempasapp heeft gedurende de dag niet goed en in het geheel niet gefunctioneerd. Bij de 
telling is uitgegaan van de stempassen en volmachten. 

313 Ruysdael gebouw NVT NVT Door de slechte werking van de ipad is de telling niet in overeenstemming met de werkelijkheid.  
De slechte werking leverde onnodige wachtrijen op! 

314 Jeugdcentrum C.J.V. Feijenoord       

315 Sporthal De Enk       

316 Basisschool De Nieuwe Haven     3 x volmacht gescand met de app voor een stempas. Deze moeten gescand worden als 
volmacht achterkant i.p.v. stempas dus (problemen/storming met app). 

319 Leger des Heils Bloemhof     2 Stembureauleden waren niet komen opdagen -> vervanging gekomen 
Stembureau app gaf enorm veel storing 

325 De Open Hof / De Seinpost Slinge mevrouw heeft geen stempassen ontvangen 
eerder wel. 

  grote problemen met de app. 
Daarom uitgegaan van juiste controle vd app. 
Rub geldigheid stempas (en regelmatig het register handmatig nageslagen) 

326 Koningskerk     stembureauleden hebben zelf gestemd 07:55 uur. 
De stembureau app haperde voortdurend. Helpdesk was onbereikbaar. App opnieuw opstarten 
lukte niet. Sommige kiezers in de lange rij werden ongeduldig. Wij zijn handmatig verder 
gegaan. Dat mocht niet van de helpdesk - bleek later. 

329 Gymzaal Herkingenstraat kiezer is ontevreden over de kwaliteit van de 
potloden. 

  een stempas van PS en het waterschap ongeldig. 
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330 Bethelkerk Rotterdam     1 stembureaulid kwam niet en daarvoor is iemand anders geregeld (dhr. S. Tchina) echter was 
hij iets later aanwezig (15.55 uur). 
Vele errors, systeemproblemen, storingen waardoor er tijdens shift 2 niet meer (alles) is 
gescand kon worden. Hierdoor ROS gebruikt. Heeft de stemming niet beïnvloed. 

333 Serviceflat Westerstein Lichtinval hokje 1 lastig waardoor lijst latig te zien    er staat in bus op parkkeerplaats met pop-up bord "stem ze weg". Ik weet niet zeker of dit 
verder weg is dan 50. Ik schat minder dan 50 m. Te weinig plakband?kleefstrips. Mw. Heeft 
beide stembiljetten meegenomen. Is aangekruist op de turflijst. 

335 Basisschool 't Prisma- Nieuwe 
Wetering 

Meneer met Spaanse nationaliteit maakt bezwaar 
dat hij niet mag stemmen voor de Provinciale 
Staten. 

    

337 Huis van de Wijk 't Klooster       

345 Gymzaal Hijkerveld     2 x "volmacht gescand als stempas" 1x stembiljet in stembus waterschap. 1 x waarschijnlijk 
dubbel gescande stempas door i-pad (software fout) 1 x waarschijnlijk dubbel gescande 
volmacht door I-pad (software fout) 

347 Gymzaal Laantjesweg       

351 Basisschool De Barkentijn Bewegwijzering is niet duidelijk. Ingang in een 
steeg met 1 vlag niet duidelijk te krijgen.  

nvt Stembureaulid niet komen opdagen 1ste shift. Geen contact kunnen krijgen. Gemeld in app.  

353 Sporthal Boomgaardshoek       

354 Huis van de Wijk Irene     in shift 1 zijn er 5 stempassen dubbel geteld dit probleem is bekend, er ijn 6 
waterschapstemmen teveel en 2 provinciestemmen. In shift 2 hebben 3 mensen zich gemeld 
waarbij de passen niet zijn geleverd aan delange hilleweg 161 en de herenjanstraat 25, 
dordstmundtstraat 21 

357 IJsselburgh Niet van toepassing shift 1 
shift 2: nvt 

nvt - Storingen op de Ipad en helpdesk niet bereikbaar (door-schakeling naar 14010). Het stemmen 
lag, door problemen met de Ipad, ruim een half uur stil.  
- Deur vanaf 1800 niet automatisch open, waardoor er vaker oponthoud was van bezoekers. Er 
was geen portier.  
- Handhaving gevraagd om na het stemmen te komen, wegens mogelijke onruststokers.  

360 Stichting De Wereld op Zuid 10.47: meneer dient een klacht in omdat hij niet 
zijn vrouw mag helpen in het stemhokje 

  Stembureaulid Ravael Misiedjan is niet komen opdagen. 

364 Huis van de Wijk De Focus     1 stembureaulid stond verkeerd bij mijn stembureau. Na een tijd realiseerde ze zich dat ze 
verkeerd zat. Ik heb haar ook niet op mijn lijst staan. Ze heeft zich niet gemeld bij mij. 

366 Gymzaal Steven Stemerdingschool     Aan de buitenkant van stembureau waren verkiezingsposters aangebracht; die zijn verwijderd 
door o.g. 7.30 d.d. 15/3/2023 
Shift 2: Heel veel problemen met de app. 

367 Basisschool de Wissel Lijst thuisgestuurd komt niet overeen met 
stembiljet qua volgorde. 

  Verschillen door menselijke fouten (1e shift) en storing kiezerapp. XX (06-XX) 

370 Villa Vonk In Villa Vonk, een groot gebouw is het aantal 
borden, pijlen te weinig. Mensen konden soms de 
weg niet vinden naar het stembureau. 
Potloden kleuren niet goed 

  App werkte niet naar behoren!! 

373 Huis van de Wijk De Zevensprong meneer had geen handtekening ingevuld op 
volmacht en die was niet geldig. Hij was 
vervolgens boos weggelopen en zijn stembiljetten 
weggegooid. 

  ipad had een storing. Waardoor regelmatig werd aangegeven dat dit stempas als was gebruikt, 
maar dit bleek niet te kloppen. Hij werd vervolgens heel traag en op een gegeven moment kon 
ik niet meer uitloggen. Dus alles handmatig maar gedaan. 

378 Huis van de Wijk Millinxparkhuis toegangsdeur zwaar voor mensen met rollator en 
dergelijke 

nee App werkt niet amera werkt niet. Technisch probleem bekend bij help desk. Regelmatig 
handmatig geteld 

380 Gymzaal Zwartewaalstraat       

387 Huis van de Wijk Lombardijen Potloden te hard   Bij stembureau 387 was spraken van een lange aanlooproute.  
De app registreerde dat een pas reeds was gebruikt. Waardoor de nummering niet meer klopt. 
Dit geannuleerd. 

393 Gymzaal Cromme Meth Niet rolstoeltoegankelijk. 
Nieuwe batterijen in loep! 
Gedklaag over lange rij door app die niet werkte. 

    

396 Basisschool de Wissel     Storing in landelijk systeem. Papieren proces leidend. Stemmer met volmacht achterzijde niet 
toegelaten omdat kiezer zelf geen stempas heeft.  

402 Sporthal Boomgaardshoek N.v.t. N.v.t. Storing app. 

407 Waelestein       

408 De Huiskamer 2.0     zie provinciale staten waterschapverkiezing! 

409 Siloam De banner buiten was niet goed zichtbaar vanaf 
de weg, waardoor meerdere kiezers moesten 
zoeken naar het stembureau. 

  De stembureau-app heeft meerdere keren, lange tijd niet gewerkt. 
Het slot van de stembus van de provinciale staten kon zonder het slot open te maken worden 
geopend. De bus kon hierdoor ten alle tijden worden geopend. 
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413 Basisschool 't Prisma- Sara 
Burgerhartweg 

Niet samen het hokje in. 
Te druk. 

    

416 Publiekslocatie Rozenburg Geen Geen Geen 

419 Basisschool De Regenboog 
Rozenburg 

nvt nvt 1 keer volmacht als stempas gescand. 
Waterkoker defect 
1x Nieuwe stembiljet gegeven bij verkeerd invullen 
grote problemen met de app. Sommige stempassen werden pas een minuut na het scannen 
verwerkt. Stemmen werden dubbel geteld, terwijl ze maar 1x gescand waren. Volmacht gescant 
als volmacht werd toch bij reguliere stempas geteld. Ipad liep meerdere keren vast 

426 Hogeschool InHolland Rotterdam Klachten van kiezer dat stembureau moeilijk 
bereikbaar is met rollator. N B wel goed 
bereikbaar maar onduidelijke liftinstructie 

    

430 Stichting Muziektheater De 
Ontmoeting 

Nee Nee Er zijn niet genoeg verzegelingstickers. In overleg met de helpdesk verzegeld met de 
handtekening van de voorzitter. 

431 Foyer Café Walhalla     De stembureau-app was kapot, daardoor is waarschijnlijk het stemverschil te verklaren. 

434 De Ooievaar       

436 B En Sv De Stormpolder       

440 Huis van de Wijk Voor Elkaar     meldingen gekregen dat lokala Blankenburg niet open is vanwege ouderen. 
Locatie Helmstraat niet goed toegankelijk voor scootmobielen en drempel in de tohake 
aanwezig waarover mensen struikelen!! 
2 stembiljetten zijn tijdens het openvouwen gescheurd. gerepareerd met tape en meegeteld. 

442 Hoogheemraadschap van Schieland 
en de Krimpenerwaard 

    opmerking: bij de stembussen ook een kaart oid om duidelijk te maker waar welk biljet in moet 
invalidenlift is stuk, maar oplossing is gevonden en werkt. 
Veel storing op de ipad 
1 teller te weinig op dienst. 

444 Sint Michaëlschool Dementie. Mw. Wilde mee als begeleider van een 
dement persoon. Dit is niet toegestaan en 
aangeboden volmacht af te geven. Mw. Werd 
boos en men heeft geen stem uitgebracht. 

N.v.t. Stempas omgezet in volmacht aan man i.v.m. niet kunnen lezen van stembiljet.  
Lange wachttijden vanwege storiing laptop. 

446 Publiekslocatie Hoogvliet     en bezoeker die wilde stemmen had een identititeitsbewijs. Hij probeerde geruime tijd in 
discussie te gaan. Uiteindelijk heeft deze persoon het gebouw verlaten. 

447 The Social Hub Rotterdam klacht van de stemmer: ingang stembureau is 
niet rolstoel/rollator toegankelijk. Deuren gaan 
naar buiten open. 

  De app was zeer instabiel, werkte verschrikkelijk traag en gaf continu foutmeldingen. Op advies 
van de helpdesk deze foutmeldingen genegeerd. Daarbij een deel van de stempassen 
handmatig gecontroleerd omdat de app niet functioneerde. 

448 Gymzaal Adamshof     1 Stempas kon niet worden gescand (vouw!), is wel biljet voor uitgegeven. Rond 17.30 uur was 
werken met de app dusdanig en de rijen kiezers zo lang, dat overgestapt werd op handmatig 
werken. Om 21.00 uur stonden er nog ong 60 kiezers in de rij. De laatste kiezer bracht 21.30 
uur pas haar stem uit. 

451 Huis van de Wijk Het Lage Land Stempas zonder QR-code, kiezer wilde niet 
wachten tot we het uitgezocht hadden. Beoogde 
oplossing bellen met helpdesk. Kiezer is 
weggegaan. 

    

456 Gymzaal Melanchthon MAVO 
Schiebroek 

    Stembureau-app had storing 

462 De Doelen Veel klachten over de  onduidelijke adressering 
van het stembureau. Mensen verwachten ingang 
aan Schouwburgplein. Ingang is aan het 
Kruisplein.  
Veel mensen met verkeerde 
waterschapsstempas. Mensen zijn verbaasd als 
ze daarop worden gewezen. 

  Man - vermoedelijk onder invloed 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     Veel storingen met Ipad scannen vaak dubbel. 1 uur handmatig gewerkt omdat Ipad niet meer 
werkte. 

472 Wielewaalhuis     Stembureau app functioneerde soms wel, soms niet 

474 Huis van de Wijk De Bonte Koe       

475 VTV Eigen Hof Nee Nee Nee 

478 Gymzaal Rekerdijk     stembureaulid 1e shift X (persoon) is niet geweest. Wij hebben om 10:00 uur een vervanger 
ontvangen: persoon x 

479 Gymzaal Gronsvelderf     * niet op tijd open geen stemburoleden wachten op vervanging 8.20 geopend. 
* Bij kiezers passen Het totaal ingevuld eerste shift ipv aantal kiezerspassen 
* (naam stembureaulid) kwam later achter dat ze op dit stembureau is ingedeeld, zat hiervoor 
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op de focus. 
* Ipad liep vast. Getallen komen hierdoor niet overeen. 

481 Egbertuskerk       

485 Buurt- en Speeltuinvereniging 
IJsselmonde 

    Het stembureau is niet goed vindbaar. Meer bewegwijzering nodig. 
Niet rolstoelvriendelijk voor type scootmobiel. Stemmer doorverwezen naar ander stemlokaal. 

486 Adriaen Janszkerk licht in stemhokjes te weinig     

490 Huis van de Wijk Grote Hagen     Er waren grote problemen met de app, kiezerspassen werden 2x geteld, niet geteld, 
aangegeven werd dat passen al gebruikt waren en op een gegeven moment werd er niet meer 
opgeteld in de app. 

491 Gymzaal Oldenoord Geen Geen Geen 

493 Musa Katendrecht     Tablet en app werkten niet. Vrijwel alles in de middagshift handmatig geteld. Ochtendshift had 
turflijst naar het lijkt op de achterkant geturft. En stem/volmachtpassen niet ge… Er hing nog 
een VVD poster in het lokaal. Lid bij de deur shift1 besprak politiek en beïnvloedde stemmers 
door o.a. mening over stikstof, China, VS en religie. 

494 Breepleinkerk       

495 Huis van de Wijk Hillevliet     Er was geen turflijst aanwezig, ochtendploeg had deze ook niet. 

496 Albeda Rosestraat Twee kiezers vonden de looproute naar het 
stembureau onduidelijk.  

geen Landelijke storing stembureauapp 

497 Sporthal Afrikaanderplein       

499 Huis van de Wijk Aan de Kade Een kiezer vond het belachelijk dat haar kind van 
10-12 niet mee het stemhokje in mocht 

  Op het driehoeksbord op de gevel was 4x de tekst FvD met stift op geschreven. Het bord is 
tijdelijk verwijderd en voor opening schoongemaakt teruggehangen. 
Er is een camera in het stembureau op de stemhokjes gericht. Deze is weggericht en afgeplakt. 

500 Huis van de Wijk De Brink       

501 Publiekslocatie Feijenoord     07:45: Thomas vindt anti D66 sticker. Sticker verwijderdt. 08:00: Burger meld verkiezingsposter 
VVD binnen 50 meter van stembureau. Posther hangt hoog. Gemeentewerken is ingeschakeld. 
10:20: Nog meer anti partijstickers gevonden en verwijderd. Camera afgeplakt in ruimte ivm 
privacy. 20.25: Helpdesk gebeld ivm vervangende stempas die aan stukjes is gescheurd. 
Mevrouw mocht wel stemmen, omdat beide codes (prov + watersch) leesbaar bleven. 
Stempassen geplakt + oude pas ingenomen.  

503 Gymzaal Heijbergschool     Uitval van de app, leidend tot lange wachtrijen 

505 Gymzaal Midaspad Stembureau is in de wijk slecht te vinden. 
Rand op entreeplank steekt omhoog (bijna 
gevallen). 
In de ochtend systeemstoring, aantallen komen 
niet overeen. 

  Stembureaulid heeft twee stemmen uitgebracht (woonachtig Bergschenhoek), niet in het 
systeem opgenomen. 

508 Gymzaal Nozemanstraat nee, niemand nee, geen 2 kiezers hadden de lijst gekregen, maar geen stempassen, zeggen ze, ze hebben natuurlijk 
niet kunnen stemmen 
bij de shiftwisseling hebben we 1 bureaulid (teller) per ongeluk aangemeld 

509 Gymzaal Spaanseweg     Bij het scannen van een aantal stempassen vd PS kwam op de ipad de popup melding dat de 
pas al eerder was gestemd. Dit kwam blijkbaar door een storing (zie hulplijn bericht). 

513 Seniorenflat Nesselande     Een volmacht per ongeluk als stempas gescand (Provinciale Staten).  
De stemapp deed het grootste deel van de middag niet. 

515 Buurt- en Speeltuinvereniging Het 
Lage Land 

Het stembureaus is moeilijk te vinden. De ingang 
is slecht vindbaar --> Vlag buiten is verplaatst in 
de hoop dat dit helpt.  

  Radio stond aan met reclame voor politieke partijen.  

516 Swedoro     locatie Swedoro is aangemerkt als een stembureau waar doven en slechthorenden kunnen 
communiceren via SpeakSee. 
Helaas was er geen SpeakSee aanwezig. Zeer teleurstellend! 

518 Johanneskerk Lombardijen de app liep steeds vast, waardoor de aantallen 
niet overeen kwamen. Dit duurde enorm lang en 
daarom klagende kiezers. 

    

520 Wereldmuseum Stechte kwaliteit potloden. 
Slecht licht in sommige stemhokjes (loep vaak 
gebruikt!) 
Irritatie over het hier niet kunnen stemmen voor 
andere waterschappen, omdat er weinig andere 
stembureaus id buurt zijn. Er zijn mensen 
weggelopen 

  Om 8 uur een geluidstest van het museum (3 knallen). Moest volkomen stil zijn. Waren 
vergeten (het museum) dat het verkiezingsdag was. 
Ipad deed het heel vaak niet of extreem traag. Opnieuw opstarten ook traag, met lange 
wachtrijen tot gevolg. 

522 Gymzaal Gashouderstraat Meneer maakte bezwaar dat hij geen stempas 
van PS had ontvangen. 

  Eerder zat het stembureau op een andere locatie. Wij kregen het signaal van een stemmer dat 
stembureau moeilijk te vinden was. Hierop hebben wij op de oude locatie een briefje met 
instructies opgehangen. 
Ik heb volmacht provinciale staten gescand als gewone stempas dus er is verschil in stempas 
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en volmacht (kon ik niet meer corrigeren). 
4x melding dat stempas al gebruikt is (form. waterschap). Daardoor is er een verschil in aantal 
ontstaan, digitaal vs fysieke stembiljetten (van 2). 

529 Publiekslocatie Delfshaven Stempas nummer 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 te zetten 
(46) kwamen ze daarachter. Die gaven zijn 
waterschapsstempas terug met kruis en 
volgnummer. Eenmaal hier heb ik met de 
helpdesk gebeld, die aangaven dat het nog wel 
geldig was. Hier dus volgnummer 221 gekregen. 

  De burgemeester kwam op bezoek bij shift 1. Stempas volgnummer 221 was nummer 46 op 
een ander bureau, zie bezwaar van kiezer (waterschap). Stempas 230 is dubbel gescand (prov. 
Staten), volmacht is er ook een dubbel gescand. Vanaf +- 15:00 probleem met het systeem, 
gescande aantallen kwamen laat pas in beeld. Kiezer is stembiljet vergeten in stemhok. 
Ongeldig gemaakt. 

532 Maritiem museum     storing tablet. 
Na shift 1 zagen wij onredelijk veel ongeldige stempassen 

533 Huis van de Wijk De Dam stembureauapp pakt stempassen dubbel! De 
meeste tijdig kunnen annuleren, op een na 
stempasnummer xxx.0837 (157). App +1 voor 
shiftwissel. 
De stembureauapp is op den duur een eigen 
gaan leiden. De aantallen kloppen niet meer. Is 
verschillende keren gemeld bij bureau 
verkiezingen. 

    

535 Gymzaal Klein-Coolstraat     problemen met de stembureau app waardoor langzame doorstroom 
niet genoeg hokjes beschikbaar 

542 Gymzaal Aalreep     Te weinig hokje 
Stroom uitval 
Slecht en traag werkende Ipad 
Voorzitter shift 1 heeft onder rubriek 3 de aantallen ingevuld. We hebben het moeten 
corrigeren. 
Onder rubriek 8 en 9 heeft de voorzitter shift 1 ook handtekeningen gezet. De moesten wij ook 
corrigeren. 
Storingen onder andere bij 502 en 500. 

543 Gymzaal Catullusweg       

554 Koffiehuiskamer De Oostster       

555 Wooncomplex Nieuw Verlaat Ja, mensen uit Ommoord hebben geklaagd dat 
ze dit stembureau 555 op hun stempas staat. 

  Turflijst prov. Staten ontbreekt. Is nagebracht. 
Deurslot toegang zit tijdslot op 07.00-19.00 uur waardoor er altijd iemand na die tijd moet staan 
om hem van binnen uit te openen. 

557 Melanchthon Wilgenplaslaan Te veel zicht op 't eerste stemhokje vanaf de 
voorzitterstafel. Opgelost door de hoogte van 't 
blad te wisselen. 

  Geschreeuw naar kiezers door leerlingen. 
Lid bij de deur voelde zich ongemakkelijk door opmerkingen en geschreeuw. 

561 Sportcentrum Schuttersveld geen geen de app deed het niet al te best, zoals bekend 

562 Gallery Untitled     De app registreerde regelmatig 2x een stempas. Conform helpdesk chat afgehandeld 

565 Grafisch Lyceum Rotterdam Heer 
Bokelweg 

    6x melding deze stempas is eerder gescand. Kiezers geven aan nog niet eerder gestemd te 
hebben. 
Bovenstaand probleem komt mogelijk door dubbel scannen, is later bevestigd door bericht 
vanuit helpdesk. 

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 telling op de 
iPad hoger uitviel en we de stempassen handmatig zijn gaan natellen. 
Ook in de tweede shift hebben we veel problemen gehad met de app. 

568 Gymzaal Bloemhof Nee! Nee! 12:30 uur Licht ging uit, stemmen kon doorgaan 
12:45 uur Alarm (inbraakalarm) ging af, stemmen kon doorgaan 
13:00 uur Alarm is uitgegaan & licht ging weer aan 

570 Gymzaal Stichtseplein       

571 Huis van de Wijk de Nieuwe Gaffel lastig te vinden   ipad werkte niet goed 

576 Het Leespaleis     In de app kwam 9.05 u een melding dat er haperingen in het systeem zitten - mogelijk 
dubbeltelling. Rond 11u gebeurde dit 1 pas werd 2x geteld in de app. Betreft PS. 
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579 WSV Tarwewijk De zichtbaarheid van het stembureau was niet 
goed. Er waren werkzaamheden waardoor het 
lastig te vinden was. 

  Tijdens de eerste shift zijn de volmachtbewijzen niet als zodanig geregistreerd, maar als 
stempassen. De stembureau app gaf veel problemen. 

580 Korfbal NIO/Handbalvereniging de 
Meeuwen 

Nee Nee Nee 

581 Grote Kerk Overschie     De app werkte niet mee, foutcode meldng 500, 501 en 502. 
Voor het overige verliep het stemproces op het stembureau goed. 

582 X-preszo Ministeries     iPad werkte zeer slecht en helpdesk niet bereikbaar 

585 Huis van de Wijk Het Middelpunt Te weinig verlichting in stemhokjes, dit werd zeer 
vaak opgemerkt.  
Landelijk probleem ook hier geconstateerd, zijnde 
melding 'dubbele scan'. 

  Envelop 5 van Provinciale Staten ontbrak! 
Shift 2: er was constant storing, dat er met pas al was gestemd. 
Zakken 6 (2x) ongebruikte stembiljetten past niet in de stembus! 

587 STC Group Lloydstraat     1 stembureaulid half uur later aanwezig 

589 CCPR/Centrum Arrahma Mevrouw vond het stembureau niet makkelijk te 
vinden. 

    

591 Thuis in West 
 

  niet voldoende licht omm de keuze van de kiezer behoorlijk waar te nemen op het stembiljet. 
De app liep constant vast, telde niet goed op en gaf onterecht aan dat een kiezer al zou hebben 
gestemd. Geen verklaring tel verschil stempassen/volmachten en stembiljetten herteld. verschil 
blijft bestaan. 

596 Bibliotheek Overschie -klacht dat de bibliotheek zelfgesloten is vandaag 
(meerdere) 
-het adres van het dichtstbijzijnde stembureau op 
de stempas ligt helemaal niet dichtbij! (andere 
wijk zelfs) 

  - 1 stempas is per abuis dubbel gescand (ivm storing). Dit was rond stempas 83 (in shift 1) 
- 5 biljetten minder geteld dan kiezers, helpdesk heeft dit gehoord 

598 A. Willeboerschool     Een stempas bevat een volmacht, maar is zelf ingevuld (stembiljet). 
Een stembiljet was gescheurd zit in envelop 5. 
Een stempas ingenomen ivm schriftelijke volmacht. 

599 De Theaterschool     volmacht zonder handtekening geaccepteerd. Beperking van volmachtgever stond op id. 
stapel lege stembiljetten. 
We hebben 2x de provinciale staten stembiljetten geteld, beide keren kwam het verschil op 2. 
door de storm hadden wij gedurende de dag de hele tijd afwijkende cijfers volgnummers en 
app, soms werd iets dubbel geteld of iets heel laat niet geteld zodat we deze opnieuw moesten 
(duurde soms 5 min per pas) tellen. 

600 Zuider Gymnasium       

604 SV Rotterdam United     De linten om het looppad af te bakenen konden niet worden opgezet. De poten misten. Om 
7:30 uur is dit opgelost. 
Stempassen worden dubbel aangescand waardoor aantal niet gaat kloppen. 

606 Citykerk Het Steiger Sint Dominicus       

611 Tennisvereniging Zalmplaat     Verlichting van het stemlokaal was super slecht. Het is best donker waardoor controle 
legitimatie moeizaam ging. 

615 Stadskwekerij De Kas     Stembureau App liep vast 

617 Huis van de Wijk De Dijk Meerdere keizers geven aan da het adres van 
het stembureau te ver is, vooral voor kiezers die 
moeilijk ter been zijn. Graag een papierbak. Veel 
enveloppen nu in de prullenbak toont niet 
duurzaam! 

  Twee leden hebben tijdens shift 1 gestemd.Handtekening ontbreekt bij 1 volmacht PS. Kiezers 
van Pamijer hadden toch hulp nodig in het stemhokje 

623 Huis van de Wijk Huis Van Carnisse Kiezer maakt bezwaar dat zijn Thaise vrouw 
alleen voor de waterschappen mag stemmen. Hij 
beschuldigt mij (voorzitter) ervan dat ik haar 
stempas voor Prov Staten heb verduisterd. Hij 
maakt -terwijl ik bezwaar maak- foto's van mij. Hij 
gaat weg en komt weer terug om nomaals 
verhaal te halen. Uiteindelijk kan ik hem 
overtuigen dat zijn Thaise vrouw, omdat ze niet 
de Ned. Nationalisteit heeft, alleen voor 
waterschap kan stemmen. 

    

624 Bethelkerk Charlois Geen   Div. dubbel getelde QR-scores in de app (zie landelijke storing). 
Div. foutmeldingen reeds gebruikte stempassen, in overleg met hulplijn op eigen inschatting alle 
kiezers toegelaten. 
Ipad kapot, app langzaam, 2 leden en 2 tellers niet op komen dagen. 

627 Evangelisch Centrum Europoort     per ongeluk 2 volmachten als 'eigen stempas' geregistreerd en ook 2 eigen stempassen als 2 
volmachten geregistreerd. 
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628 Prinses Theater n.v.t n.v.t. I-pad werkte regelmatig niet goed, waardoor slordigheden bij het verwerken van de stempassen 
ontstond. Een kiezer liet kopie van ID volmachtgever achterin het stemhokje. Deze kopie is 
vernietigd. Een pasfoto was gevonden in het stembureau. Deze is vernietigd.  

631 Speeltuinvereniging NHVO       

632 Speeltuin De Klimroos     1 Teller te weinig. Hele dag door problemen gehad met iPad. Stempassen niet kunnen 
scannen, getallen op iPad ging sprongen maken. iPad ging niet opstarten. 

633 Erasmus University College Geen Geen Bij aankomst was het stemlokaal nog vol met stoelen en niet opgebouwd als stemlokaal. De 
portier bleek ziek te zijn. 
Rolstoeltoegankelijkheid laat te wensen over. Je moet je melden bij de balie (trap op) om de 
toegankelijkheid open te zetten. 

634 LantarenVenster     Een kiezer gaf aan rijbewijs in de stembus per ongeluk te hebben gestopt. 

635 Islamitisch Cultureel Centrum 
Alexander 

    landelijke storing met scannen van stempassen heeft telverschil opp. Papieren staples 
opgeleverd. 
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. 
voorzitter shift 2: 
door storing serverfout code 502, ipad handmatig verder moeten gaan. 

636 Excelsior Rotterdam     Iemand klaagt dat het potlood niet goed werkt. We hebben dit gecomtroleerd maar het ligt aan 
het papier. 

637 Bewonersvereniging Biezenkreek Stembureau was niet duidelijk vanaf buiten 
herkend, vlag verplaatst in 't zicht. 

  Bij de shiftwissel is door de 1e voorzitter abusievelijk een verkeerde eindtijd ingevoerd. Bij het 
aantal stempassen e.d. gemeld bij de helpdesk, wordt in overleg gecorrigeerd in de app bij 
sluiting. 

640 CVD De Stelle     Zoals bekend: veel stembiljetten dubbel gescand. Daardoor toch verschil tussen papier en 
tablet. En halverwege gestopt met tablet en overgegaan op handmatig. 
Voorzitter shift 1 m.i. niet competent, stemburoleden klaagden bij mij voor de VZ en PLV shift 1. 
Overname ging totaal niet, heb ik zelf maar gedaan. 

641 Hoflaankerk Weinig stembureaus in Kralingen. 
Drie kwartier gewacht. 

Ik ben tussen zeven en negen een aantal keer langs 
geweest. Toen stond er een lange rij. Om tien voor 
negen ben ik in de rij gaan staan. Het schoot niet op. 
Om kwart over negen ben ik weggegaan. Toen was 
de rij nog verder dan de Waterloostraat. 

  

643 Activeringscentrum Kreileroord     geen 

644 SV Ommoord       

645 GKV De Hoeksteen     de app functioneerde slecht. Toen om 18:00 uur de app niet meer ondersteunde maar een last 
werd, zijn we handmatig gaan werken. 

651 Vrijeschool Rotterdam-West     Shift 1: ingang stembureau was door wegwerkzaamheden minder rolstoelvriendelijk dan 
gewenst. 

652 De Nieuwe Nachtegaal Te weinig licht in de avond in de stemhokjes.   Bij telling: no 20 is de stempas PS dubbel gescand. 
Te weinig licht in de avond in de stemhokjes. 
Veel problemen met Ipad. 
Afmelding XX, 06XX. In plaats daarvan XX 06XX. 
11.15 XX vertrokken volgens afspraak. 
Met inschrijving. Bij ons niets van bekend. 

654 Albeda Weena     volmacht nr 5 heeft niet handtekening van volmachtgever, wel gestemd.  
Landelijk probleem. Dit verklaard verschil. 
Aantal keer melding gekregen stempas is al gescand gebruikt, met nee beantwoord.  

656 Het Coachhuis Er waren geen bezwaren Er waren geen bezwaren De app is de hele dag slecht functionerend geweest. Er werden honderden opgeteld bij het 
daadwerkelijke aantal stempassen. Alles moest handmatig gescand worden, de hele middag. 
App ging offline, kon niet meer inloggen. In de hectiek van desfunctionerend app wellicht teveel 
biljetten uitgegeven. 2x nageteld.  

657 Gymzaal Bloemhof     PS: 1 stempas per abuis in app gezet moet naar volmacht: shift 1 

658 Melanchthon Kralingen     1x provinciale staten volmacht gescand als stempas 
1x stembiljet gescheurd 
1x volmacht provinciale staten onder "stempas"gescand 

662 Huiskamer Aardgasvrij Pendrecht Ipad werkte niet zoals het hoort   Tijdelijke storing stempassen. 
Volmacht zonder handtekening, is over gebeld. 

666 Stichting Aelbrecht     stembureau app viel 1636 uit en telde dubbel waardoor de aantallen in de app niet overeen 
komt met de handmatige telling 

668 R.S.C./R.V.S.V.     plaatsvervangend voorzitter 1 uur te laat door verlate taxi 
1 stembureau lid om 00:00 uur vertrokken 

670 Gymzaal Goudseweg     Er is bij het aan stempassen en van per ongeluk een volmachtstem onterecht gescand dus 
stempas. Hierdoor is er een verschil van -1 bij het aantal volmachten. Het aantal in totaal is 
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gelijk. Bij scannen stempas scant het systeem soms dubbel dit hebben  we een aantal keren 
moeten corrigeren. Door IT 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 

673 House of Praise     De buitendeur stond de hele dag open terwijl het 5 gr C is, dat is veel te koud. Niet nog eens 
gebruiken deze locatie. 
Veel te weinig bevestigingsmateriaal (plakspulletjes etc). 
Geen dak op stemhokjes. 
Het stembureau heeft twee ingangen: Bas Jongeriusstraat en kennelijk voorheen de ingang 
Wolphaertsbocht. Daar is vee te weinig wegwijzermateriaal voor en een tweede vlag werd zelfs 
geweigerd. Dat is niet juist! 
De iPad heeft een groot deel van shift2 slecht gefunctioneerd. Landelijke storing begrepen wel. 
Dit kwam ook de concentratie niet ten goede. 
Integriteit verkiezingen gewaarborgd, telling iPad genegeerd. 

675 Sportcomplex NV80 Geen Geen Shift 2: Fahim Dahou was afwezig 
Stembureau app werkte niet naar behoren 
Teller Hasan was afwezig. 

677 College’53 Kiezer vond dat Gemeente Rotterdam & het 
systematisch orgaan mbt de App verbeterd dient 
te worden. Mevrouw kwam officieel een 
klacht/bezwaar opgeven & zal ook zelf emailen 
met de gemeente. Overal lag het plat, ze was 
doorgestuurd van een ander bureau omdat de 
app niet werkt (bij ons ook het geval) maar wij 
waren al handmatig bezig. Ze kreeg het gevoel 
alsof stemmen moeilijker gemaakt wordt. 

  Shift1: In het gebouw Colege53 Plein 1953 hebben wij 4 camera's dicht geplakt 
(veiligheidscamera's). 

681 IKC De Ark     De app laadde langzaam bij het scannen. Daarom werden veel stempassen eerst handmatig 
gecontroleerd. Sommige stemmers waren hier naar toe gestuurd vanuit het andere stembureau 
in de straat, op verzoek vab de voorzitter van het bureau.  

687 Adventkerk Rotterdam Noord     technische storing 
er is gestemd tot na half 10 
stembureaulid te weinig 

688 Enkpunt       

689 Topsportcentrum Rotterdam       

690 Albeda Haastrechtstraat       

691 Nesselint Stembureau werd op eerste verdieping 
georganiseerd.  
1x bezwaar door minder valide dat trap niet kon 
worden opgegaan. Wilde ook zelf niet met lift ivm 
claustrofobie. 

  in de middag was er ongeveer 30 minuten overlast vanwege werkzaamheden aan de ventilatie, 
die schijnbaar gepland stonden. Dit was storend voor de kiezers op dat moment. 

703 Tijdelijke locatie Metrostation 
Nesselande 

    Technische problemen met iPad/verbinding 

706 Tijdelijke locatie Nieuw Terbregge     Ipad lijkt geen volmacht te tellen vanaf volmwacht no. 46. 
17.30-18.00 Ipad geeft onjuiste aantallen weer. Eerst te weinig, dan teveel. Ipad is niet vooruit 
te branden. 
Stroomuitval 16.15-18.00. 

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 werkte niet, dus zijn halverwege shift2 overgegaan op handmatig. Met helpdesk 
afgestemd, dat de grote hoeveelheid handmatig verstrekte stempassen niet meer in de app 
zouden worden ingevoerd. 

726 Tijdelijke locatie Brandingdijk     Kiezer vindt dat de stemhokjes niet goed staan, omdat de leden aan tafel er volledig zicht oip 
hebben. 

 


