
Pag. l van 10

'=À= 
F:iii,ï:-,ï

o Proces-verbaal
Hoog heemraadschap van Delfland

Dee[ A

a In te vutlen door het stembureau (voorzitter) op
woensdag 15 maafi2023
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I I

Stembureaunummer

291-WS23-Stichting Yashoda Bhawan
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Proces-verbaal van een stembureau in een gemeente waar een

centrale stemopneming wordt verricht
De verkiezing van de leden van het Hoogheemraadschap van Delfland
in maart 2023
Gemeente Rotterdam
Kieskring Hoog heemraadschap van Delfland

1a Stem bureaugegevens tij dens stemminq

Adres/locatre slembureau Oag Maand

45 o+ 3o ,L1 oo

o
Vul voor een mobiel stembureau hieronder de gegevens in voor elke locatie waar het stembureau
voor kiezers open is.

^dres/ocatre 
slembureau Dag Maand Openrngslrjden (van - lol)

L I 1 C(rlrv-, r. na Roo. srnrunsS tr<r,at '1 s 2o Lb o1 3o I

1b Stembureaugegevenstijdens!e!!!.!.S(oplijstniveau)

Wanneer vond de telling (op lijstniveau) plaats?

Daq Maand Ja{ Trid (van ' lol)

Datum

a

1. Stembureau, locatie en openlngstiiden

2',) 1 C o9 'lo a s

g5 o

II
II

Openingsrlden (van - tot)

Waar vond de telling (op lijstniveau) plaats?

D De telling vond in het stemlokaal plaats.

O De telling vond op een andere locatie plaats. Adres oÍ omschrijving locatier _

[-T-t
--T-t



2. Aanwezigheid stembureauleden
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Vooíetlers Achlemaam

Aanwezrg op het stembureau

Dag Maand Jaat Tijd lvan - lol)
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o SHIFT 2:

VooÍletlars Achlernaam Dag Maand T (van - lol)

fs-t
f- ol.l

t-.t
Irl

Lroes o] 2o z 3 lo
\ O\dGí1 o '1 o27 1s 1t 'i, o

Sir«r.a 2o rL\ 1s 3s (,'

1s c'\ tc z 1 I 5 ZZ

cs t c z\ t (. cc) 3o

Voorlellers Achlernaam DaS Maand Trld (van - lol)a le\l\rcr...-o o

() L\ Oo 90

o3 1b
í5 t1

rn(À1\w 1S <)> iÍ
O€.rr S .(L

Lt - Lou Q

ít 15
íS. 1t

5

,ts &
I

oí
íui

15

L'
Dc

PU

L3 3ö

t

I L.
<) 1 Li

Houd per stembureaulid de tiden bij waarop het lid bij de zitting aanwezig was.
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Vul hieronder de aantallen geldige stempassen, volmachtbewijzen en kiezerspassen in bi A, B en C
Tel bij D de aantallen bij elkaar op.

3qB
Aantal geldige volmachtsbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of
kiezerspas)

B 61

Aantal geld ige kiezerspassen c O
Tel op +

Totaal aanlal toegelaten kiezers ( A + B + C = D )

o
U gaat nu de stembiljeften tellen en beoordelen.
Het aantal getelde stemmen moet gelijk zin aan het aantal toegelaten kíezers (D = H)
Vul hieronder de aantallen in en tel deze bij elkaar op.

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat

Aantal blanco stembiljetten F +
Aantal ongeld ige stembiljetten

Totaal aantal getelde stemmen ( E + F + G = H )

ls het aantal toegelaten kiezers niet gelijk aan het aantal uitgebrachte stemmen?
verklaar dal op de volgende pagina.

o

Qt5

4, Aantal uitgebrachte stemmen

E

G 6

3. Aantal toegelaten kiezers

Aantal geldige stempassen

o

H
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ls er een verschiltussen het aantal toegelaten kiezers (rubiak 3, onderdeel D) en het aantal uitgebrachte
stemmen

tubnek 4, onderdeel H)?

E ruEF ) Ga dan door naar rubriek 6.
a lA ) Verklaar dan hierna het verschil, door in te vullen hoe vaak u onderstaande situaties
heeft geconstateerd.

EÍ zijn méér stembilietten geteld. Noteer hoeveel stembiljetten er zUn meer geteld

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Verfielal hÉíondet hel aanlal keeí dal de ondeíslaando stluales ztch hobben voorgeclaan

Aantal keren dat er een stembiljet te veel is uitgereikt

o Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil
(vermeld hioíonder da andorc ve!*laringen en hel aanlal kear dal deze silualies zich hebben vooigedaan)

Er zUn minder stembilietten geteld. Noteer hoeveel stembiljetten er minder zijn geteld

o Aantal keren dat een kiezeÍ het stembiljet niet heeft ingeleverd

Aantal keren dat er een stembiljet te weinig is uitgereikt

Aantal keÍen dat er een andere verklaring is voor het verschil
(vemèld hiercndet de ande@ ve*laingen en hel aanlal keer dat deze situatios zich hebben voorgedaan)

5. Verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal uitgebÍachte stemmen

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

Mogelijke verklaingen voor het verschil
Vemeld hiercndeí het aantal keer dat de ondorstaande situalies zich hebben vooeedaan.

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil
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Hebben aanwezige kiezers bezwaren geuit?

Bezwaren zijn klachlen of opmerkingen van kiezers.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers \dens de stemming: het stembureau is moeilik bereikbaar,
er staat meer dan één persoon in een stemhokje.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tidens de telling: een stem wordt onterecht geldig, ongeldig of blanco
verklaard, het resultaat van de te íng wordt niet bekendgemaakt, het resultaat van de telling is onjuist.

Leg alle bezwaren van kiezers vast in dit proces-verbaal. Ook als het stembureau het niet eens /s meÍ de
kíezer. Heeft het stembureau een reactie op het bezwaar? Noteer die dan ook.

-tgp! 
noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

nvÍ
o

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

C\ VT

7. Onregelmatighedenofbijzonderhedeno
Waren er onrcgelmatigheden oÍ bijzonderheden tijdens de stemming en telling?
Voorbeelden: een of meet stembureauleden waren te laat of zijn niet gekomen, de stemDus was vol en er was
geen tweeds stembus, het brandalarm ging af en het stemlokaal moesl worden ontruimd, acliviteiten in of
rondom het stemlokaal beinvloedden de kiezer.

Omschrijf de onregelmatigheden of bijzonderheden en vermeld hoe vaak hier sprake van was.

@tgu noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

On rege lm atig hede n en bijzonderheden

NéÉ

6. Bezwaren van kiezers



8. Stembureauleden aanwezig bij de telling
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Namen slembuÍeauleden

o

o

B Ce oes

13rQ-

Íf\ <:i

Noteer in deze rubiek de naam van alle stembureauleden die bij de telling aanwezig zijn.
Dat zijn in elk geval de voorzitter en minimaal twee andere stembureauleden.

glgp! U vult in rubriek I alleen de namen in.
Vervolgens ondeiekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubriek 9.

1

2

3 DI
4 IS
5

6

7

1 D {,"Yr^-.^n
2
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Bijlage Voorlopige telling op lijstniveau

zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

Liislnummeí en Litstnaam

a

vul het totaal in bij Rubriek 4, onderdeel E,

o

1WD 3'o

2 Partii van de Arbeid (P.v.d.A.) to J

3 Water Natuurlijk VI

4 AWP voor water, klimaat en natuur .?,L

5 Partii voor de Dieren s1
6 CDA 3È

7 50PLUS .A
I ChristenUnie-SGP

,n

9 Belang van Nederland (BVNL) (

1O BBB r.l
1',t JA21 IL
12 GOUD (_

\.rTotaal:



a

o

Deel B in te vullen door het
telteam op donderdag 16

maart 2023 in Ahoy Rotterdam

Pag. 10 van 10

Einde Deel A
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Gemeente
Rotterdam

Stembureaunummer

Proces-verbaalo Hoog heem raadschap van Detfland

Dee[ B

In te vul[en door het tetteam op donderdag 1ó maart
2023 in Ahoy Rotterdam

Tettafelnummer

o
é t ,-l

Naam

Tafe[[eider

Tafetcontroleur

Coördinator telhal
(bij tetverschitten)

2 9 L

G,WWBf}L,l1w,

h, ltL c<

(fYla,rni, 4.[o/
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Uitkomsten per stembureau

Vul voor elk stembureau afzonderlijk doze bijlage in.

Nummer stembureau J

Locatie stembureau (indien het een mobiel stembureau betreft, vult u dat in) C *har i n a 3 oers m ans*,a.at

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesteld door het stembureau (zie rubriek 3 van het proces-verbaal van
het slembureau).

Aantal geldige stempassen

"q8Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- oÍ kiezerspas)

a Aantal geldige kiezeíspassen

Het aantal tot de stemming toegelaten kiezeÉ ( A + B + C = D )

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesleld door het gemeentelijk stembureau/slembureau vooÍ het
openbaar lichaam.

E 4o tt
Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten G 5
a

Tel v@r dil onderdeel de aantallen stemmen die op elke lijsl zijn uitgebncht bij elkaar op

ls het aantal toegelaten kiezers (rubriek 1 onder D) en het aantal getelde stembiljetten (rubriek 2 onder H) gelijk?

tr Ja. Ga verder met rubriek 4

D Nee, maar het stembureau heoft een veÍklaring gegeven vooí het verschil. Vul hieronder het aantal stembiljetten in dat meer

of minder is geteld, en neem de verklaringen over. Ga daama verder met rubriek 4.

'[ Nee, er is een onverklaard verschil. Ga verder met het vervolg van rubriek 3

1. Aantal toegelaten kiezers

B

c

qt5

2. Aantal getelde stembiljetten

F I

4rB

3. Verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten

D

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat'

Hel totaalaantal getelde stembiljelten ( E + F + G = H ) H
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Naar aanleiding van het geconstateerde onverklaarde veÍschil heeft het gemeentelijk stembureau de stempassen,
kiezerspassen en volmachtbewijzen opnieuw geteld en het aantal toegelaten kiezers vooÍ dit stembureau als volgt
vastgesteld:

Aantal geldige stempassen

Aantal geldige volmachtbewijzen (schiftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas)

Aanfal geldige kiezerspassen (pas om te stemmen in andere gemeente)

4.2 398
s.2 óí-
c.2 wo

Het aantal tot de stemming loegelaten kiezers door het gemeentelijk
stembureau- Tel op! ( A.2 + B-2 + C-2 = D.2 )

ls het aantal toegelaten kiezers (D.2) en het aantal getelde stembiljetten (rubriek 2 onder H) gelijk?

4 ts

o
tr Ja. Ga verder met rubriek 4

R Nee, er zijn méér stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld?

tr Nee, er zijn minder stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er minder geteld?

Verklaar het verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten. Vermeld hoe

vaak hier sprake van was. Ër kan meer dan één verklaring zijn.

Mogeliike verklaringen voor het verschil
Vermeld hoe vaak de volgende situaties zich hebben voorgedaan

3

Hoe vaak heeft een kiezer het stembiljet niet ingeleverd?

Hoe vaak is er een stembiljet te weinig uitgereikt?

o
Hoe vaak is er een stembiljet te veel uitgereikt?

Hoe vaak is er een andere veÍklaring voor het verschil?
(vermeld hieronder de ancleÍe vedlaingen en hoe vaak eÍ sprake van was)

.Dp te\l t^qe^ vr:rn l§^ o'1- 2023 klopotvr nidc
(j rt

Hoe vaak is er geen verklaÍing voor het verschil? J

o.2



Zrn er stembiljetten, stempassen, volmachtbewrzen oí kiezerspassen van een andere verkiezing aangetroffen?

X Nee

tr Ja, er zijn stembiljetten/stempassen/volmachtbewijzen/kiezerspassen van de verkiezing van

aangetroffen. Deze stembescheiden moeten in aparte pakken worden verpakt en worden

vezegeld en overgebracht naar het college van burgemeester en wethouders/het bestuurscollege

Noteer hier het aantal stembiljetten, dan wel stempassen, volmachtbewijzen of kezerspassen dat is
aangetroffen.

o

(Aíhankelijk van het aantal kandidaten bedraagt het aantal kolommen voor elke lijst één of twee.)

Zie volgende pagina's.

o

5. Aantal stemmen per lijst en per kandidaat

Pag. 4 van 17

4. Bij gecombineerde stemmingen



B
1Ouwendijk,

P (Peteo (m)

/B
2

3Vuijk,
R (Ronald) (m) 2

24Dekker.
R (Rosemarijn) {v)

5van Bruggen,
J (Hans)(m)

6Waasdorp,
L (Baí) (m)

7KeÍsten-
Van Drjk,
M.B. íMaíliin) ím)

8de Jong,
J (Janlien) (v)

9van Hutlen.
M. (Mauíts) (m)

10Lohmann,
PA.G. (Paul) (m)

Lijst 1 VVD Pag.5 van 17

"1Zet in elk vakie één cijíer. Begin rechts , mel het laalste ciiÍer

o

T

o

3i

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

UIqU,
F. (Fadime) (v)

I
I

2\&

Totaal ]-T-[-l



Lijst 2 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
Zet in elk vakie één cijÍer. Begin rechts , met het laatste cijÍeÍ.

Naam kandidaat &
kandidaatnummeÍ

Pag. 6 van 17

*

o

o
lo{ r

+8
,|

Zandslra,
L (Lobke)(v)

É
2Kiela,

P (Peleo (m)

slvan Dijk,
A.G (Alvin) (m)

4
Heijs,
MLM (Maíiska) (v)

Teeíink,
S.J.w.P (Seí) (m)

6Meijdam,
B.J. (Johan) (m)

7Appel,
O J. (Deb) {v)

2
I

van Anraad.
A.N,l (Ton) (m)

9Noordlzij,
H (Hilde) (v)

3
l0Bouzanga,

P.S.R. (Paul) (m)

1'lSolleveld.
S O (Stetanie)(v) i

12de Wreede,
U (Ulla) (v)

I
13Boedhoe,

N.A (Naushad) (m)

14Wiegman,
A G. (Aad)(m)

I
15

16van Hiilckama Vlieg,
E E (Elsbeth) (v)

17Hombeígen,
L.Pl.M. (Leon) (m)

io5

4

I

8

l

de Vries,
K G. (Klaas) (m)

I

I

Totaal



Lijst 3 Water Natuurlijk Pag.7 van L7

xZet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechts , mel het laatste cijfer.

Naam kandidaal &
kandldaatnummer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Vissers,
M (Marcel) (m)

van Arkel.
D.J. (Dirk Jan) (m)

26

Jenniskens.
A.M.F (Annemiek) (v)

2 Geeíling,
M PW (Mathiis) (m)

27

Flapper,
A S J. (Ate) (m)

28

van Poelgeest.
G (Geert) (m)

29

Belt
M W. (Maícel) (m)

o

o

Engels,
J. (Jeannine) (v)

van der Gronde
CLAM
l\,4arie-Chístrne) (v)

Bebelaar,
K (Kaíen) (v)

24

25

iq
n
ö

7
I

Opdam,
l.B.M. (lde) (m)

Wijbenga,
A (Anneke){v)

3

4

4
Boholl,
A A.M. (Tlneke) (v)

Jansen Veíplanke,
J.P (Joke)(m)

Riike,
J.W. (Jan Willem) (m)

10

11

5

6

7

8

9

van der Veer
B (Bart) (m)

Akbar,
M A. (Amit) (m)

van Eeuwijk,
M (Mathiis) (m)

Cliteur.
T.S.[.4. (Tàlis) (v)

Í

A.S. (Ashley S.) (v)

van der Burg,
C.W.M.l. (Cees) (m)

12

14

't5

16Özkaya,
S (Sinan)(m)

Boekestijn,
L G. (Leo)(m)

Rood,
S D. (DelÍine) (v)

2q

3
van de Laar.
A.ÉM. (Armand) (m)

17

18

19

20

de Beuveí.
A.l'.4 (Bert) (m)

Potjer,
B.K. (Berend) (m)

Huijsmans,
M A (Marlina) (v)

21de Jong,
lvl.O. (i,rarjolern) (v)

+

2

+9Subtotaal 1 Subtotaal 2

+ -9

Hubeít,
M (Miriam) (v)

0

)-

1

l

5 l

f-
----f-----]

t

I
lTotaal (1 + 2)



Lijst 4 AWP voor water, klimaat en natuur Pag. I van 17

Zet in elk vakie één cijÍer. Begin rechts, met het laatste ciiÍer

o

o

t0Middendorp,
A.J. (Hans) (m)

van Hagen-
van Roorjen,

2

A,M.C Anne
tï

3Heijboer,
J A (Ko)(m)

van Kasteren,
F.J. L (Frans) (m)

Leibbrand,
H (Ruud) (m)

4

5

6Fabeí
A (Andre) (m)

L
4

van Dalen,
J M (Johan) (m)

7

8

Ivan der Elst,
R.A. (Anne-Roos) (v) 2

210Dinmahomed,
B.D. (Riezwaan) (m)

11van Dijk,
S. (Suzanne)(v)

12van 'l Harl.
H.G.T (Huub)(m)

13Lugassy-van deí Spek
C.A.D E. (Coline)(v) I

't4
Spaans,
U.t'/'l (Ulbe) (m)

l5

't6

17

18

van Beusekom.
G W (Gelske) (v)

Hoekzema,
c. (co0 (m)

A.J (Aad) (m)

Luisman,
R. (Remco)(m)

19

20

21SwaÍthol.
C. (Caíole) (v)

22Beunk,
J. (Jeíy)(m)

LenÍerink.
M B (Maílin) (m)

Hart,
R. (Bon) (m)

24

Ebbens,
E.H (Edzo) (m)

van der Weí,
S.W. (Sipke) (m)

Koolhaas,
D.B. (Rem) (m)

26

I
2ASimmers.

LJB (Louise) (v)

29Jans.
A.C J. (Antoinette) (v)

I

Naam kandldaat &
kandldaatnummer

Naam kandidaal &
kandidaalnummer

1

ElshoÍ,
L.M. (Loes) (v)

-t-1-
l

I

-fr

F
I l

DrJkman.
B. (Bert) (m)

de VÍies,
R.PJ (Bené) (m)

Subtotaal 2



Lijst 5 Partij voor de Dieren Pag. 9 van 17

>(Zet in elk vakje één cijÍer. Begln rechts , met het laatste cijÍer

o

o

ss

1

b
É

2Onderdelinden.
S.E. (Suzanne)

3den Butler.
B.P (Beniamin)

24Wessels,
M.P (t/'larike)

5van Leeuwen.
C {Charlotte) A

I
Smits,
A P (Arjan)

Jonker,
H. (Heleen)

6

7

I
8lJsselmuiden.

C M A. (8aíbara)

9HoeÍer,
D.M. (Oorien)

10Rot,
M. (i/anuela)

11Oudshooín,
J. (Joeri)

I
'12Goossens.

A.J. (Andre)

13Ongkiehong,
G.L. (Geoíge)

..\
.L

van den Eertwegh,
H L. (Hanneke)

15Weitering,
K. (Kirsten) t5

16Elzerman,
K. (Koen)

17len Cate,
J (Jan)

18Hulsb€rgen.
A.W.C. (Annemieke)

19Hoogerweí,
H M.N4. (Hanke)

20van Viegen,
A.H K (Carla)

21Íeunissen
C (Chíistine)

5 BTotaal

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Simon.
J 8. (Bart)

14

L
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Zet in elk vakie één cljÍer. Begln rechts, met het laatste ciiÍer

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Naam kandidaal &
kandidaalnummer

Beerepoot,
J.J.Í (Hans)(m)

26

w
é

O

o

L

Silva.
A D L. (Antonio) (m) 5

I
28Silos-Knaap,

J.J. (Jacky) (v)

29Bom.Lemstra
A.W (Adri) (v)

I
o2Jansen.

M.H.P. (Maarten) (m)

23Bullen
M C A (Maíloes) (v)

4Judell-Jansen,
JAZZ.(Jerney)(v)

5Zwinkels,
FL M. (Frits) (m)

tq6Akku§,
E F. (Ebír) (v)

Vrugl,
J.A. (Jochem) (m)

Moerman.
M.J (N4arco) (m)

7

8

9Drigpal,
B. (Bosila) (v)

10van den Berg
A (Arie) (m)

Hotí,
C.J. (Carina) (v)

van den Beukel.
J.W. (Jan Wallem) (m)

Postma.
W L. (Wytske) (v)

Visser,
T.J. (Oiederik) (m)

12

13

14

van den Berg,
C. (Kees)(m)

't Hart,
C.M P (Marcel) (m)

16

van den Heuvel,
F.A.M. (Frank) (m)

Flàten-Daskalakis.
C.A.C. (Christine) (v)

Plurmgraaí,
C J (Cees)(m)

20Paalvast.
C.W.M (Cock) (m)

21Bianchi,
w.c.J. (wir) (m)

van der Deiil,
B.É (Bob) (m)

22

23

Verbeek,
JGP(Koos)(m)

Trimbos.
H.J B.Z. (Jeroen) (m)

25

JL

3Totaal (1 + 2)

1Koop,
N4EH (Manila) (v)

T-

t--

I
l_

I

f-

19

Schmitz.
TJ A (Twan) (m)

11

t
_.1

17

18

l

Subtotaal I Subtotaal 2 éTI-T
l



1Fekkes
S F (Sjoerd) (m)

2de Keijzer,
L.H C (Laurens)(m)

2Claassen,
H.M (Haíry) (m)

4de Ruiter,
J.C.C. (Han) (m)

5van Onerloo,
G.J P (Gerrit Jan) (m)

Slond,
B (Berl) (m)

7van der Ree.
A.F (Aínold){m)

Lijst 7 SOPLUS Pag. lL van L7

Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechls , met het laatste cijler

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o ,i

o
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4
2Roeten,

H (Harm)

3

I
4

5Ankeí.
P C. (Pele0

6Bouwendal,
J.W. (Jan-Willem)

7Jansen-Windsteí.
S G (Soíaida)

38dé GraaÍ
[4 P (Martin)

IZrilmans.
J.N,l (lvlarjan)

10Visser,
A C (Arend)

11Ros,
D. (Daniel)

12van spronsen
A (Ton)

13Blankendal.
S E H. (Sheila) 2
de GraaÍ,
G J (Geírit)

15Wilschut,
FB (Frank)

Heiindiik-
van der veer.
E E (Esther)

't7Schuurmans-Ooslerom
W.E (Wimke)

18van Talenhove-Meesen.
J A (Ankre) I

19GooijeÍ-Medema,
J.K. (Joélle)

20de Zoele-
van der Houl,

21HoÍman,
PJ (Pieteí Jan)

22Grinwis,
PA. (Piele0

Laist I ChristenUnie'SGP Pag.72uan L7

Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechts , mel het laatste cijÍer

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Lont,
YL. (Ytzen)

1

o

o

lt

Grashuis,
A.J. (Arian) _
Anker,
W. (William)

tl
l

-ï--1-tI
14

I

l
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2Ide Mos,
R (Fichard) (m)

2Sluijs,
R E A. (Ral0 (m)

3Meiier,
P H J. (Patrick) (m) I

34Westphal,
B.S (Bauke) (v)

Pag. 13 van 17

Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechts , met het laatste cijÍer.
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Lijst 9 Belang van Nederland (BVNL)

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

f-
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It
1Oijkshoorn-

van Dijk
N.J (Nieske)

2Tleman,
B. (Robelt) 5

3

Siskens,
D. (Oaan)

Boeierdink
W {lneke)

6van Santen.
PA.L. (Pete0

7

van den Berg,
J.B. (Jan)

INooídam.
t!4 (Marinus)

I10van deí Kooij
H.A. (Bert)

11van Staalduinen
J. (Jacqueline)

12van der Buíg,
S.J.M. (Sophie) I

13van Buijven,
A.PL4. (Berl)

14Veentieí,
H.E. (Hans)

Lijst 10 BBB Pag. 14 van 17
X

Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechls , met het laatste cijíer

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

o

w
^

O

Weterings,
M.V (Marc)

Tas,
B.H.T (Buud)

-+

4

8
L

Ero



IVerheij,
L.D. (Leendert) (m) ó

I
2Smit,

K. (Klaas) (m)

3van Geest,
A.M (Arthu0 (m)

4Gilsing.
C.M. (Casper) (m)

5van deí Pols
T.H.J. (Theo) (m) 7

Lijst 11 JA21 Pag. 15 van 17

Zel in elk vakie één cljfer. Begin rechts, met het laalste ciiÍer.
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kandidaatnummeí
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1Tomlow,
G.A.M.M (Geert) (m)

I
2van Nieuwenhuyzen,

RWM (RolÍ)(m)

3van Ginkel.
S (Stana) (v) I

4van de Guchle
W (Wisse) (m)

Lijst 12 GOUD Pag. 1ó van 17

Zet in elk vakje één cljfer. Begin rechts , met het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
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Schipper,
A C. (Ton) (m)
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ls er voor een of meer lijsten sprake van een verschil tussen enerzrds het aantal op deze lijst uitgebrachte stemmen
zoals vastgesteld dooÍ het stembureau, en anderzijds het aantal op deze lijst uitgebrachte stemmen zoals
vastgesteld door het gemeentelijk stembureau?
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Lijstnummer en
-naam

Liisttotaal zoals
vastgesteld
door
stembureau

Lijsttotaal zoals
vastgesteld dooÍ
gemeenteli.ik
stembureau

Reactie gemeentelUk stembureau op het verschil
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{l^ -, Vrt d" nuvotgende tabel in en geef zo mogetijk een vetktaàng.
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