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

224 Publiekslocatie IJsselmonde     Een stemmer gebruikte als eerste het hulpmiddel voor slechtzienden. Hierdoor heeft deze persoon 
gestemd met het oefenexemplaar 

225 Sportcentrum De Rozenburcht     scan dubbel weggedrukt- 1 te weinig 

226 Huis van de Wijk De Bieb Er klaagt iemand over de verdeling van de 
stembureau 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 beperte dochter en wilde perse met haar in het stemhokje. Hij had dit al 
vele malen 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 08.00 is een stempas dubbel gescand. We gaan dit proberen recht te zetten bij de shiftwissel. 
Rond 10:00 loopt de telling weer synchroon tussen de ipad en de stapel. 
Rond 15:00 is een stempas dubbel geteld in de ipad. Zometeen proberen we dat recht te zetten. 
Telling recht gezet bij shift wissel. 
Veel storingen ipad 

230 Gymzaal Tandwielstraat Mevr geeft aan twee stembiljetten te hebben 
afgegeven. We hebben dit gecontroleerd, want 
het was er maar een (er is ook gevraagd of ze 
op alleen provinciale wilde stemmen, antwoord: 
"ja". Ze wilde niet haar tas checken. Ze is boos 
weggelopen. 

  Bij aankomst was de stembus van het waterschap open. Deze container hebben we gerepareerd en 
melding gemaakt. 

231 Hervormde Kerk Pernis geen bezwaren geen bezwaren  geen onregelmatigheden 

232 Artstudio Hoogvliet nvt nvt Verschil denken wij is ontstaan bij het "turfen" bij shift 1. Wij hjebben een verschil van "5" 

238 Huis van de Wijk Hillevliet       

240 Gymzaal Spinozaweg mevrouw meldt zich aan als 'Controleur"en 
geeft aan tijdens de telling foto's te willen 
maken van het pv 

  Stemlokaal moeilijk beloopbaar door zeil en stuckloper. 
Potloden moeilijk zichtbaar op papier 

247 Tijdelijke locatie Maastunnel Meneer uit Dordrecht die niet mocht stemmen 
voor het waterschap Hollandse Delta 

  * App werkte zeer slecht: foutmeldingen over zeer veel. * al gebruikte stempassen 
* Ruim 1 uur app zo slecht, handmatig verwerkt 
* 2 stempassen van onjuiste waterschap en mogelijk wel stembiljet uitgereikt. 

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

  Zie pv ps - verkiezingen 

272 Theater Zuidplein       

281 HDV Laleli Moskee       

282 Hoornbeeck College       

284 Victory Outreach Kerk Rotterdam       

286 Aafje De Twee Bruggen       

293 Speeltuin De Waal     omstreeks 15:10 dubbele telling stembiljetten n.a.v. bericht heeft deze persoon eerder gestemd! 
Stempas 207 geen QR code, wel nummer ingevoerd. 
Kiezer ID vergeten. 

301 De Magneet Mevrouw kswam met een biljet van de GR2022 
stemmen, zij dacht de juiste biljetten niet 
ontvangen te hebben. Dit bleek later onjuis te 
zijn. 

  Zeer veel storingen in de app, niet mee te werken 

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

  In de wijk worden mensen naar stembureau (bij de Kuip) buiten de directe omgeving verwezen. Wij 
zitten dichterbij. 
Veel problemen met de app en scannen onder andere server fouten 500 en 502. Soms veranderen 
aantallen spontaan naar boven of beneden. 

305 Gymzaal Aalsdijk     circa 16,00 scanproces niet mogelijk - handmatig intypen 
circa 17.15 geen wifi/4G en geen mogelijkheid tot stemmen 

306 Huis van de Wijk 't Steiger 
Katendrecht 

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

311 Sportvereniging Atomium '61 Kiezers uit lombardijen maakte bezwaar tegen 
het opheffen van het stembureau in hun eigen 
buurt en dat zij nu naar de Sparrendaal en 
Vreewijk moesten komen 

  De i-pad registreerde soms twee keer (ipv een keer) waardoor het aantal stempassen in de i-pad hoger 
werd dan het aantal papieren stempassen. Bij de shitftwissel hebben we een verschil van een extra 
voor het waterschap. 
Dit hebben we op aanraden van de helpdesk weer recht getrokken. Zie ook de berichten in de hulplijn. 

312 Recreatieruimte De Beukenhorst     De stempasapp werkte niet naar behoren. 
Het aantal stempassen is bij de telling leidend geweest. 

313 Ruysdael gebouw nvt nvt Stem App heeft een pas onterecht geweigerd. Hersteld, heeft 2x geteld. 
Door de slechte werking van de ipad verschil de telling van de werkelijkheid. 
Door de slechte werking van de ipad ontstonden regelmatig onnodige wachtrijen…! 



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

314 Jeugdcentrum C.J.V. Feijenoord       

315 Sporthal De Enk       

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 geen bezwaren geen kiezers aanwezig zie PV PS 

326 Koningskerk     stembureauleden hebben zelf gestemd 7.55 uur 
app was niet op te starten (na storing). 
Handmatig moeten tellen. App bijwerken.  
Na de storing niet gecheckt door lange rijen. 

329 Gymzaal Herkingenstraat De kiezer is ontevreden over de kwaliteit van 
het potlood 

    

330 Bethelkerk Rotterdam     1 stembureau kwam niet en daarvootr is iemand anders geregeld (chr. S. Tchina) echter was hij iets 
later aanwezig (15.55uur) 
Vele errors, systeemproblemen, storingen waardoor er tijdens shift 2 niet meer (alles) gescand kon 
worden. 
Hierdoor ros gebruikt heeft de stemming niet beinvloed. 

333 Serviceflat Westerstein   Lichtinval hokje 1 lastig waardoor lijst lastig te 
zien is 

* Er staat 'n bus op parkeerplaats met pop-up bord: # STEM ZE WEG 
Ik weet niet zeker of dit verder weg is dan 50m. Ik schat minder dan 50m 
* Te weinig plakband/kleefblokjes 
* Mw heeft  beide stembiljetten meegenomen. Is aangekruist op de turflijst. 

335 Basisschool 't Prisma- Nieuwe 
Wetering 

      

337 Huis van de Wijk 't Klooster       

345 Gymzaal Hijkerveld ze gebruiken nu de zijdeur van stemburo 345. 
De oudjes kunnen de stijle helling en meteen 
daarna de bocht niet nemen en belanden 
steeds tegen de struiken. 
Het is binnen heel koud met een deur direct 
naast wijd open en zonder verwarming. 

  2x volmacht gescand als stempas. 
Hiervan is ongeldig gemaakt 1 stempas. Geen stembiljet uitgereikt. 
In envelop gedaan. 
1x dubbel gescande stempas door ipad (software fout). 

347 Gymzaal Laantjesweg       

351 Basisschool De Barkentijn Bewegwijzering is niet duidelijk - ingang in een 
steeg met 1 vlag niet duidelijker te krijgen. 
 
Geen naam van de schoolgebouw aanwezig op 
het gebouw zelf 

nvt Stembureaulid niet komen opdagen 1e shift - geen contact kunnen krijgen. Gemeld in app. 
Wij hebben alles handmatig bijgehouden. App werkt niet ! 
Teller Olivier niet komen opdagen 

353 Sporthal Boomgaardshoek     zie proces verbaal Provinciale Staten 

354 Huis van de Wijk Irene     In shif 1 zijn er stempassen dubbel geteld dit probleem is beken er zijn 5 waterschap stemmen teveel en 
2 profincie stemmen 

357 IJsselburgh shift 1 Niet van toepassing 
shift 2 : nvt 

nvt - storing op Ipad en helpdesk niet bereikbaar (doorschakeling naar 14010) Het stemmen lag, door 
problemen met de Ipad, ruim een half uur stil. 
- Deur vanaf 18.00 niet automatisch open, waardoor er vaker oponthoud was van bezoekers. Er was 
geen portier. 

360 Stichting De Wereld op Zuid 10:47 meneer dient een klacht in, omdat hij zijn 
vrouw niet mag helpen in het stemhokje 

  stembureaulid X is niet op komen dagen 

364 Huis van de Wijk De Focus nvt nvt nvt 

366 Gymzaal Steven Stemerdingschool     Aan de buitenkant van het stembureau waren verkiezingsposters aangemaakt. Die zijn door ons 
verwijderd. Dd 15/3/2023. 
shift 2: App werkt niet naar behoren, geeft aan dat biljetten al zijn geregistreerd zit vaak vast en kan ook 
niet inloggen. 

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

  verschillen door menselijke fouten (1e shift) en storing kiezerapp. XXX (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 rood 

N.v.t.  App werkt 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 stembiljet 
weggegooid 

N.v.t.  Ipad had een storing waardoor regelmatig werd aangegeven dat dit stempas al was gebruikt, maar dat 
bleek niet te kloppen. Hij werd vervolgens heel traag en op een gegeven moment kon ik niet meer 
inloggen. Dus alles handmatig maar gedaan. 

378 Huis van de Wijk Millinxparkhuis     App werk niet. Vaak storing bekend bij helpdesk. Verder met handmatig regelmatig 

380 Gymzaal Zwartewaalstraat nvt nvt nvt storing Ipad 
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387 Huis van de Wijk Lombardijen 1 potloden zijn te hard   1 - Bij stembureau 387 was er sprake van een lange aanloop route 
2 - De app registreerde dat een pas reeds was gebruikt waardoor de nummering niet meer klopte. Dit 
geannuleerd. 

393 Gymzaal Cromme Meth Niet rolstoel/scootmobiel toegankgelijk 
Nieuwe batterijen in loep! 
Lange rijen / app die het niet deed 

    

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

402 Sporthal Boomgaardshoek nvt nvt storing app 

407 Waelestein       

408 De Huiskamer 2.0     Herrie met plaatsvervangend voorzitter.  
Telt op eigen manier. Niet volgens de regels. Wilde de door hem gepakte biljetten op zijn manier tellen 
zonder regels 

409 Siloam     * Provinciale staten verschil van 8 teveel in de app 
 
* waterschap verschil van 7 teveel in de app 

413 Basisschool 't Prisma- Sara 
Burgerhartweg 

      

416 Publiekslocatie Rozenburg geen geen geen 

419 Basisschool De Regenboog 
Rozenburg 

nvt nvt Veel problemen met scannen! Uiteindelijk wel alles gescand, soms fourmelding 502. 
Ik kreeg een melding in de app dat deze pas misschien eerder gebruikt was. 
Ik heb hierop ontkennend geantwoord. 
Mogelijk is deze stem dubbel geteld. 
We hebben hierdoor een verschil van een stem. 
Totaal fout gemaakt. Stempas met machtiging verwisseld. Verschil dus 2 stemmen. 
1x stempas gegeven bij foutief invullen. 

426 Hogeschool InHolland Rotterdam zie PC Provinciale Staten     

430 Stichting Muziektheater De 
Ontmoeting 

    We hebben geen zegelstickers meer; in overleg met de helpdesk verzegeld met handtekening voorzitter 

431 Foyer Café Walhalla     De stembureau-app was kapot. Vanaf ongeveer 17:00 uur zijn de stempassen handmatig gecontroleerd 
en genummerd. 

434 De Ooievaar N.v.t.  N.v.t.  N.v.t.  

436 B En Sv De Stormpolder     1 - Ipad regelmatig in storing 
2 - 1 teller niet opkomen dagen 

440 Huis van de Wijk Voor Elkaar nvt nvt   

446 Publiekslocatie Hoogvliet       

472 Wielewaalhuis     stembureau app functioneerde soms wel, soms niet 

474 Huis van de Wijk De Bonte Koe nvt nvt nvt 

478 Gymzaal Rekerdijk     Stembureau lid 1e shift XXX is niet geweest. Wij hebben om 10:00 uur een vervanger mogen ontvangen 
mevr. XXX 
Stembureau is moeilijk bereikbaar ivm werkzaamheden. 

479 Gymzaal Gronsvelderf     Niet op tijd open, geen stemburo leden wachten op vervangen 8.20 geopend. 
Bij kiezers passen totaal ingevuld i.p.v. aantal kiezerspassen tijdens shiftwissel. 
Esra kwam later, nadat ze eracht kwam dat ze bij dit stembureau hoorde. Ze was om 1530 aanwezig bij 
stembureau in de buurt. 
App liep vast. Hierdoor komen cijfers niet overeen. 

485 Buurt- en Speeltuinvereniging 
IJsselmonde 

    Het stem bureau is niet goed vindbaar. Meer bewegwijzering nodig.  
Niet scootmobiel vriendelijk stemlokaal. Stemmer naar ander lokaal doorverwezen. 

486 Adriaen Janszkerk te weinig licht in het stemhokje     

490 Huis van de Wijk Grote Hagen     Er waren grote problemen met de iPad die niet goed de stemmen registreerde. 

491 Gymzaal Oldenoord geen geen geen 

493 Musa Katendrecht     Van 7.30-9.40 volmachten via app niet aangemeld. 
De app gaf steeds fourmeldingen door de 1e keer hierbij werd een kieze boos. 
Hij is weggelopen maar later weer teruggekomen. 
Verder veel mensen met kinderen. Een man werd boos doordat wij heb verzochten zijn kind niet meer 
mee te nemen in het stemhokje. 
29 foutmelding in app 

494 Breepleinkerk       

495 Huis van de Wijk Hillevliet     geen turflijst 

496 Albeda Rosestraat 2 kiezers vonden de looproute naar het 
stembureau onduidelijk 

geen landelijke storing stembureau app 

497 Sporthal Afrikaanderplein       
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500 Huis van de Wijk De Brink       

501 Publiekslocatie Feijenoord     07:45 thomas vindt anti D66 sticker. Sticker verwijdert. 
08:00 burger meld verkiezingsbord VVD binnen 50 meter van stembureau. Bord/Poster hangt hoof. 
Gemeentewerken ingeschakeld. 
10:20 nog meer stickers gevonden en verwijderd 
Camera afgeplakt in ruimte ivm privacy 
20:45 stempas in stukjes, bleek vervangende stempas. Met helpdesk gebeld en handmatig ingevoerd 

518 Johanneskerk Lombardijen App lag eruit. Kiezers werden ongeduldig     

533 Huis van de Wijk De Dam Stembureauapp pakt stempassen dubbel! 
Een kiezer vertrouw het niet door 
bovenstaande. 
1 stempas dubbel geteld 311.2169: telling klopt 
dus niet (163)  app + 1 
De stembureau app is optenduur een eigen 
leven gaan leiden. De aantallen kloppen niet 
meer. 
Is verschillende keren gemeld bij bureau 
Verkiezingen. 

    

542 Gymzaal Aalreep     Stroomuitval 
Te weinig hokjes 
App functioneerd traag en niet goed 
* Voorzitter shift 1 heeft de aantallen bij rubriek 3 ingevuld. Voorzitter shift 2 heeft deze aantallen 
moeten doorhalen. 
* Ook bij rubriek 8 zijn de namen van de leden van shift 1 ingevuld. 

543 Gymzaal Catullusweg       

568 Gymzaal Bloemhof     12.30 licht ging uit, stemmen kon doorgaan . 
12.45 alarm (inbraakalarm?) ging af. Stemmen kon doorgaan. Gebeld. 
13.00 uur Alarm is uitgegaan  en licht ging weer aan. 

570 Gymzaal Stichtseplein       

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. 

585 Huis van de Wijk Het Middelpunt Te weinig verlichting in de stemhokjes werk 
meer maal opgemerkt. 
Shift1: 1 stempas niet mee gestemd 

  Landelijk probleem ook hier geconstateerd. Zijnde melding 'Dubbel stem". 
Shift 2, herzelfde probleem 

600 Zuider Gymnasium       

611 Tennisvereniging Zalmplaat     verlichting niet goed en koud 

617 Huis van de Wijk De Dijk     Twee leden hebben tijdens shift 1 gestemd. 
Een volmacht onbruikbaar gemaakt, vanwege verkeerde waterschap. Kiezer wilde de volmacht niet 
terug. 

623 Huis van de Wijk Huis Van Carnisse       

624 Bethelkerk Charlois Shift1: geen bezwaren   Div. dubbbelgetelde qr-scores in app (zie langelijke storing) 
Div foutmeldingen reeds gebruikte stempassen in overleg met hulplijk op eigen initiatief alles kiezers 
toegelaten 
Ipad kapot en erg langzame app 
te weinig personeel 

631 Speeltuinvereniging NHVO       

632 Speeltuin De Klimroos     Storing met ipad. Passen kon ik niet scannen. Ipad liep vast. Ipad maakte grote sprongen bij scannen. 

637 Bewonersvereniging Biezenkreek stembureau wordt niet duidelijk vanaf buiten 
herkend: vlag verplaatst in 't zicht 

  bij de shiftwissel is door de 1e voorzitter abusievelijk een verkeerde waarde 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. 
Halverwege gestopt met tablet en overgegaan op handmatig. 
Voorzitter shift 1 mi niet compentent, stemburoleden shift 1 klaagden bij mij over de VZ + PLV shift 1. 
Overname ging totaal niet, heb ik zelf maar gedaan. 

643 Activeringscentrum Kreileroord       

645 GKV De Hoeksteen     De app funcioneerde slecht. Toen om 18.00 uur het maar last gaf zijn we handmatig gaan werken. 

652 De Nieuwe Nachtegaal Klachten over de verlichting mensen konden in 
de avond het slecht zien. 

  Omstreeks 15.00uur (nummer 225) 2x dubbeltelling van de stempas 
XX + vroeger verlichten 11.15 
Klachten over de verlichting 
Uitvallen Ipad Lange rijen hierdoor 
20.00 afmelding XX teller afmelding 
Teller in plaats van XX 06XX 
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657 Gymzaal Bloemhof       

662 Huiskamer Aardgasvrij Pendrecht Lang moeten ivm dat Ipad nog niet optimaal 
werkte 

  landelijke storing stempassen. 
Volmacht zonder tekening over gebeld 

673 House of Praise     zie PV van Provinciale Staten 673 

675 Sportcomplex NV80 geen bezwaren geen bezwaren Shift2: Fahim Dahoe was afwezig 
stembureau app werkte niet naar behoren 
teller Hasan afwezig 

677 College’53 Kiezer neemt gemeente r'dam kwalijk dat zij de 
stembureau-app niet goed zonder problemen 
hebben. Zij krijg het gevoel alsof het zo 
moeilijker wordt gemaakt om te stemmen. Ze 
was blij dat handmatig de stem opgenomen 
werk, 
maar dit hoort niet. Kiezer zal zelf contact 
opnemen met verkiezingen bureau 

  Shift1 In het gebouw college 53 Plein 1953 hebben wij 4 camera's dicht geplakt. (veiligheidscamera's) 

688 Enkpunt       

689 Topsportcentrum Rotterdam       

690 Albeda Haastrechtstraat       

634 LantarenVenster - - - 

 


