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De verkiezing van de leden van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
in maart 2023
Gemeente Rotterdam
Kieskring Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

1. Stembureau, locatie €n openingstijden

s96 Bih,o[hacw (:,rsuwhL
Adres/ocate slemburea!

AdreYlocalre stembureau

Dag Maand

ls 0_] L0'l-3
Op€ningslrjden (van - lol)

+ sà z1 oo

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

Dag Maand Openrngsltden (van - Iot)

1b Stembureaugegevens tijdens lglllg (op lijstniveau)

Wanneer vond de telling (op lijstniveau) plaats?

Dag Maand )ax Titd (van - tol)

Datum 7t oc) Oc) 5Ois oj Lo >i

o
Waar vond de telling (op lijstniveau) plaats?

E De telling vond in het stemlokaal plaats.

tr De telling vond op een andere locatie plaats. Adres of omschrijving locatie: _ -

Proces-verbaal van een stembureau in een gemeente waar een

centrale stemopneming wordt verricht

1a Stembureaugegevenstijdensstemminq

ITt
f--T-t
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Houd per stembureaulid de tijden bi waarop het lid bij de zitling aanwezig was.

Aanwezig op het slembureau
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3. Aantal toegelaten kiezers

Vul hieronder de aantallen geldige stempassen, volmachtbewijzen en kiezerspassen in bij A, B en C
Tel bij D de aanta en bij elkaar op.

Aa ntal geldige stempassen

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

Aantal geldige kiezerspassen

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

B (/

Lst

c U

1

4. Aantal uitgebrachte stemmen

o

o

U gaat nu de stembiljeften tellen en beoordelen.
Het aantalgetelde stemmen moet gelilk zijn aan het aantal loegelaten kiezers (D = H)
Vul hieronder de aantallen in en tel deze bij elkaar op.

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat E 7o1
Aantal blanco stembiljetten F 11
Aantal ongeldige stembiljetten

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

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

3

15

D

H
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5. Verschil lussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal uitgebrachtè stemmen

ls er een verschiltussen het aantal toegelaten kiezers (rubriek 3, onderdeel D) en het aantal uitgebrachte
stemmen
(rubriek 4, onderdeel H)?

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

Er zijn méér stembilretten geteld. Noteer hoeveel stembilietten er ziin meer geteld

Mogelijke verklaringen voor hel verschil
Vameld hiercnder het aànlal keet dal do onderstaande silualies zich hebben vootgedaan

a
Aantal keren dat er een stembiljet te veel is uitgeÍeikt

Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil
(vermeld hiercndet de andorc vorklaringen on hat aanlal keer dat deze siluaties zich hobben voorgodaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

Er ziin minder stembiljetten geteld. Noteer hoeveel stembiljetlen er minder ztn geteld

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Vemeld hierondor hol aantal kèer dal cle ondeíslaande situatles zich hebben voorgedaan

3

o Aantal keren dat een kiezeí het stembiljet niet heeft ingeleverd

Aantal keren dat er een stembiljet te weinig is uitgereikt

Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil
(vemeld hiarondet de anderc ve*laringen an hol aantal keet dat deze situalies zich habben vootgodaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil
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6. Bezwaren van kiezers

Hebben aanwezige kiezers bezwaren geuit?

Bezwaren zAn kbchten of opmefuingen van kiezers.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tidens de stemming: het stembureau is moeilijk bereikbaar.
er staat meer dan één persoon in een stemhokie.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tidens de telling: een stem wordt onterecht geldig, ongeldíg of blanco
verklaard, het resultaat van de lelling wordt niet bekendgemaakt, het resultaat van de telling is onjuist.

Leg alle bezwaren van kiezers vast in dit proces-verbaal. Ook als het slembureau het niel eens is met de
kiezer. Heeft het stembureau een reactie op het bezwaar? Noteer die dan ook.

Lglj4;i noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Bezwaren van kiezers t[dens de stemming

a. Ll ,Lt,cÀ .r'live.c

he-\ aAyos ).1 1,, Li'r I
o l,Irr Í\-J I )

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

7, Onregelmatighedenofbijzonderheden

a) t2,

l-o o

o
Waren er onregelmatigheden of bijzonderheden tijdens de stemming en telling?
Voorbeelden: een of meer slembureauleden waren te laat of zijn niet gekomen, de slembus was vol en er was
geen tweede stembus, het brandalarm ging af en het stemlokaal moesl worden ontruimd, activiteiten in of
rondom het stemlokaal beinvloedden de kiezer.

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

Elpp! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

On rege lmatig hede n en bijzonderheden

le
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Noteer in deze rubriek de naam van alle stembureauleden die bi de te ing aanwezig zijn
Dat zijn in elk geval de voorzitter en minimaal twee andere stembureauleden.

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

Namen stembureau eden

o

o

O()

S "L-

LJ LA-L

1 I

8. Stembureauleden aanwezig bij de telling

D j,|

2

3

4

5

6

7

1 ( . Í,xc, ) I

0'{; l2
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Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer

LiJstnummeÍ en Lrjshaam

vul het totaal in bij Rubriek 4, onderdeel E.

o

a

í Water Natuurlijk í L U

2WD + 5
3 Paíij van de Arbeid (P.v.d.A.) 7 C é

4 sOPLUS
.'1
5 ?

5 SGP-ChristenUnie 1 7
6 COA L 1

7 Ons-Platteland 7
8 AWP voor water, klimaat en natuur 5 c
9 Parti, voor de Dieren I 9

í0 Belang van Nederland (BVNL) 1 a
11 BBB I 1
12 JA21 (, 1

I3 GOUD 7

Totaal: 7 o 1

Bijlage Voorlopige telling op lijstniveau
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o

o

Deel B in te vullen door het
telteam op donderdag 16

maart 2023 in Ahoy Rotterdam

Einde Deel A
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=À=

Gemeente
Rotterdam

o

Stembureaunummer

Proces-verbaal
Hoogheemraadschap van Schieland en de
Krimpenerwaard

Dee[ B

Tettafelnummer

Y t ,)

Naam

Tafetcontroleur

Coördinator tethat
(bij tetverschitten)

o

5 9 6

Sorul. "u.t [-{.rL

In te vullen door het tetteam op donderdag 1ó maart
2023 in Ahoy Rotterdam

Tafelteider

idr'^l ku"au"y
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Vul voor elk stembureau afzonderlijk deze bijlage in.

Nummer stembureau 5 (

Locatie stembureau (indien het een mobiel stembureau betrcff, vult u dat in) Ctr." tt.,a,t^ C}-rcrrh.e-

1. Aantal toegelaten kiezers

o

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesteld door het stembureau (zie rubiek 3 van het proces-verbaal van

het stembureau).

Aantal geldige stempassen

Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of kaezerspas)

Aantal geldige kiezerspassen

Het aantal tot de stemming,oegelaten kiezers ( A + B + C = D )

I

fi
(,

f,9

2. Aantal geteldo stembiljetten

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesleld door het gemeentelijk stembureau/slembureau voor het

openbaar lichaam.

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat

Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten

ó:

o Het totaataantal gelelde stembilietten ( E + F + G = H )

' Tet voor dít onderdeel de aantallen stemmen die op elke liisl ziin uitgebracht bij elkaar op

[+x 17,7

rl

3

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

tr Nee, maar het stembureau heeft een veíklaíng gegeven voor het verschil. Vul hieronder het aantal stembiljetten in dat meer

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

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

Uitkomsten per stembureau

o

B

c

E -Lx- 7
F

G

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

p( Ja. Ga verder met Íubriek 4.
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Naar aanleiding van het geconstateerde onverklaarde verschil heeft het gemeentelijk stembureau de stempassen,
kiezerspassen en volmachtbewijzen opnieuw geteld en het aantal toegelaten kiezers voor dit stembureau als volgt
vastgesteld:

Aantal geldige stempassen

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

Aantal geldige kiezerspassen (pas om te stemmen in andere gemeenle)

4.2

s.2

c.2

Het aantal tot de stemming toegelaten kiezers door het gemeenteliik
stembuÍeau. Tel op! ( A.2 + B-2 + C-2 = D.2 )

o
tr Ja. Ga verder met rubriek 4

E Nee, er zijn méér stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld?

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

vaak hier sptake van was. Er kan meer dan één verklaing zijn.

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

L

Hoe vaak heeft een kiezer het stembiljet niet ingeleverd?

Hoe vaak is eÍ een stembiljet te weinig uitgereikt?

o
Hoe vaak is er een stembiljet te veel uitgereikl?

Hoe vaak is er een andere verklaring vooÍ het verschil?
(vemold hiercndet de anderc ved<laringen en hoa veak et spQke van was)

Hoe vaak is eÍ geen verklaring voor het verschil? -L

o.2

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

tr Nee, er zUn minder slembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er minder geteld?
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Zijn er stembiljetten, stempassen, volmachtbewijzen oí kiezerspassen van een andere verkiezing aangetroffen?

E Nee

C Ja, er zijn stembiljetten/stempassen/volmachtbewrzen/kiezerspassen van de verkiezing van

aangetroffen. Deze stembescheiden moeten in aparte pakken woÍden verpakt en woÍden
vezegeld en overgebracht naar het college van burgemeester en wethoudeÍs/het bestuurscollege

Noteer hier het aantal stembíljetten, dan wel stempassen, volmachtbewizen of kiezerspassen dat is
aangetroffen.

a

5. Aantal stemmen per lijst en per kandidaat

o

4. Bij gecombineerdo stemmingen

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

Zie volgende pagina's.



q E2
1van cappelle,

N.4 J (Josien) (v)

2Kwee.
M.E.J (tvlargot) (v)

3Hovingh,
E. (Erik) (m)

L1
4de Boer.

B.A. (Rens) (m)

3
5Huijgens,

FNJ (FÍank)(m)

6Veldhuijsen.
C (Chíis) (m) 1

7van der zee.
H (Rieks) (m)

8Kolpa.
R J (Ruud) (m)

q9de Boon.
R.C.J. (Robin)(m)

L
10Zwetsloot.

O N (Otlo) (m)

11Neeleman,
A.J.C (Aíjan) (m)

12Dogterom,
N (Klaas)(m)

13Schíeuder.
E.A. (Elske) {v)

1
14Clavaux.

N4BW ([.4ark)(m)

15Oskam
T. (ïlm) (m)

L16Biljoen.
lr.H. (Marvin) (m)

17Bongers,
J (Hans) (m)

'18
Moratis.
B.A (Brigitte) (v)

Liist 1 Water Natuurlijk Pag.5 van 18

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

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

o

o
van Zoelen.
A M. (Agnes) (v)

19

I

+
Iql
Itl_H

l
I
+ 5

Totaal
-trtIEt



Liist 2 VVD
zet in elk vakje één cijÍer Begin rechts, met hel laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. ó van 18

o

o

§ I

1Geselschap.
J.H. (Jock)(m)

2
2Habben Jansen,

C (Cor) (m)

I L
3van Naula Lemke.

JCL (Jacqueline) (v)

4Jumelel.
V.J A. (Vincent) (m)

5de Hoog,
J. (Jaco)(m)

nL
6Sikkens,

D.E. (Daniël)(m)

7Kíeetfl,
N.4 A (Mick)(m)

q8van HoÍ,
D.H. (Dick)(m)

I

I

Íimm-
van Ruilenbuí9,

Gerretsen
A.M.D. (Annemarie) (v)

r0

9

!íc. (Karin) (v)

11KolsteÍ,
J S. (Jeroen) (m)

I
12van den Eiinden

PFJ. (Paul) (m)

Totaal Tl7l6,l



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

o

1

5 q

q
2Hazelebach.

A. (Arjen) (m)

Z 3
3Heinecke.

J.H (Anneke)(v)

4Klappe,
A L. (Lauíens) (m) 3

I

5van deí Booí,
W A F. (Wim) (m)

3
6van Duin,

N4.J ([.4enno) (m)

L
7Goudriaan-

de Vries.
G.J (Geíio) Ív)

5
IFox,

D.W (David) (m)

)
Derickx.
C L (Coen) (m)

van derGíaaÍ.
C. (Cees) (m)

10

I

I
11Beckhuis.

H (Helmut) (m)

I

12Beek.
R.G. (Rob) (m)

o 5Totaal

Lijst 3 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

f,-l""r"L
W B. (W'm) (m)

l

l

I



2 S
1

2
2

3Drenthen,
J. (Hans) (m)

5
4Mosch,

A.S. (Dries) (m)

5Verkoelen,
PJ.H.D (Ellen)(v)

ó
./_

Liist 4 SOPLUS
Zet in elk vakje één cijÍer. Begin rechls , met het laatsle cijÍer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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o

o

Valk.
H. (Jet)(v)

l\,1uldeí,

J W (Joke) (v)

Totaal [[EE]



3
4.J-

van den Beígh'Kempenaar
M. (Greet) (v)

van der Ham.
J W (Jan Willem) (m)

2

ÀJ-
3
2_

Groenendiik"de Vnes
H A. (Hilde)(v)

Oosterwijk,
C A. (Marco) (m)

7

8

I

Schippers,
J.A (Jan)(m)

10van Midden.
PJ (Piet) (m)

11de Jong,
M J. (Mart-Jan) (m)

van deí Slik,
H.J (Helme.t) (m)

Grauss.
M.K.A (Michiel) (m)

12

13

14

Weiiers,
J w. (Wim) (m)

15Verdoes,
W J. (Willem-Jan) (m)

16Nieuwenhuizen.
F.l.L. (Frederique) (v)

17Wassink
H.W. (Erik) (m)

den Uil,
J (Jan) (m)

Bruin,
A.S J. (Alexandeo (m)

18

19

de Vries,
W A (Walter) (m)

Pool,
H. (Henra) (m)

21

20

de Waal-
van Asp€ren.
M M (Maria) (v)

Vente,
A.J. (John) (m)

22

23

24van der Lee,
W. (Wim) (m)

25van den Berg,
C PW (Pete0 (m)

Liist 5 SGP-ChristenUnie
Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechts , met het laatste cijfer.

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

van der Spek.
M.C (Martrn) (m)
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Spoelstra,
S L (Sipke) (m)

4

5

6

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Blokland,
J. (Hans)(m)

Hoogendoorn
J (Koos) (m)

van der Boest,
8. (Bart) (m)

30

o

o

26den Hollander
L (Rens) (m)

27van der Wende.
A. (André) (m)

2Ade Leede,
J. (Jan) (m)

29Heiiboer,
J P (Pieleo (m)

L Subtotaal 2

Totaal (1 + 2)

I

il

ït

H

l

(,Subtotaal 1

-r-rEl6l
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Zet in elk vakje één cijÍèr. Begin rechls , met het laatste cijÍer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

L
IVisscher,

T (Teun)(m)

2van Leeuwen,
H.G.M. (Hans)(m)

I

3
3Kousiouri.

C. (Christina) (v)

4Huizinga,
J. (Jos) (m) ]-

3
Pronk,
M.C (Marieke) (v)

Slappendel,
FE (Fíed) (m)

5

6

7Eenard.
A (Arian) (m)

8de Leeuw.
A J. (Arnold) (m)

9von Merjenleldt.
F H (Frits) (m)

10

B.G (Saskia)(v)

llOosteíaan,
A.A. (Arnold) (m)

12Verbeek,
J A. (Jan)(m)

13Larooij,
K. (Kees) (m)

14Eskes-
van Ulrecht,
E C. íChrastine) (v)

15Zijlstía,
w (wybe) (m)

16Gerts.
ÍM B. (Dorenda) (v)

L

t

cTotaal



Liist 7 Ons-Platteland
Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechts , met het laatste cijíer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Pag. 11van 18

Naam kendidaat &
kandidaalnummer

Verhagen,

van der Spek,
D.

26

van der Wel,
J.C.

33

o
Slingerland
J,

o

+
I

2

3

Boer

de Jong
D.

Biemond,
T

4de Jong
lc.

5Boender.
W,C

6Stolk.
JP

Heuvelman
C H,M.

7

IZijderlaan,

Ide Vreede
JJ

10Koolhaas-
van den Ban,
T.C.G, t

l'lKok,

12Slob-Verburg.

13líostert.
DH

Verduijn

15

l6Jansen
H

t7Vonk Noordegraaf,
J,

18

19

21

20

van den Heuvel

Koelewijn.
H,J,

Bos.
H, H,

Zuidbroek,
B

22de Jong

de Groot

24Reijm.

Verdoold,

31

29

30

32

Oudijk
c

Scheeí

Olieman,
J,J,

Knolle
J,

Subtotaal 2

25

Ooms,
J.C

't4

--r

Subtotaal 1

-r--r
de Jon9,
PP

d
11,

l---l

-l

l

Totaal (1 + 2)

27

________#

I

l

tr
I
I



I

Welter,
A B. (Lex) (m)

1

2Kors,
I (lvo) (m)

38oks,
G.M. (Gerard) (m)

oJ
4uan Zeiil.

W.J M. (Hans) {m) I

)
5van Berkel.

C M.C (lnge)(v)

6Krol.
A.N. (Nelleke) (v) ,)-

7van Zetil.
K S (Krsta)(v)

8Mughal
A (Aroen) (m)

ITwigt,
A P (Paul) (m)

1
10Mulder,

J.G. (Joost) (m)

11

12

13Knuistingh Neven,
R (Ruben) (m)

Laist 8 AWP voor water, klimaat en natuur
Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechls , met het laatste cijíer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer
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o

o

Tolaal

I

a
l

-f_---t

Smil.
J.J (John) (m)

lis,,i, n"gsu,"
G. (Geke) (v)

I __l

I
I ffi



t/ ()
IRozema,

J G (Jaap)

1 q2Jansen,
E.G.J. (Linda)

3Ventevogel,
T C. (Tommy)

()

C)
4Coskun,

Z.P (Pinar)

van der wan,
W.A. (Tony)

6

R J. (BobertJan) o

-l7van der Kemp,
M. {Madelon)

I

I

10van deí Laan,
J. (Jaspe0

t1ong,
J.J C.K (Johan)

12van Trenhoven-van der
Hoeven,
J. (Jeroen)

13van Geest.
F (Fíank) (

15Minasian.
A (Armen)

16Swaans,
M.L. (Louise)

Lijst 9 Partij voor de Dieren Pag. 13 van 18

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

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

o

o

q tlTotaal

5

LE

lde Jong,

I 
c D.M (carmen)

F"r
lD (Daan)

[,"",-**
t/'l.C (Marco)

14



Lijst 10 Belang van Nederland (BVNL)
Zet ln elk vakje één cljfer. Begln rechts, met het lsatste cijÍer.
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o

o

Totaal

Naam kandidaat &
kandidaatnummeÍ

Boqovac,
S (Slobodan)(m)

,|

o

Ire



L1 b
1de Haaij,

N.M.W. (Nicki) (m)

z t/
2de Jon9,

[4 J. (Maíielle) (v)

t

3Bogaard,
A. {Arie) (m)

t

4Nieuwenhuis.
C J. (KeesJan)(m)

5de Vos,
P (Peka) (v)

I

6Oudijk,
P (Paul) (m)

7lvleerkerk.
GJ (Jack) (m)

8Mulder,
A.J. (Arjan)(m)

9Speksnrider.
J (Jan)(m)

10Koetsier.
H.J P (Hendrik) (m)

l1l\4erks,
AJM (Ad)(m)

12Ooslerom.
C.P (Niels) (m)

Lijst 11 BBB Pag. 15 van 18

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

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

o

o

& (,

l

)
t_l

Totaal t_



q 7
IBreel

M.C. (Marcus) (m)

2Smits van Waesberghe,
R PM (Baymond) (m) 3

7
3Lens van Rijn

J.M. (Dennis) (m)

4Sandmann.
M.PC (N4anhijs) (m) 6

Lijst 12 JA21
Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechts , met het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer
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o

o

Totaal I [I/itr



7
1Oosthoek

R H.J. (Raoul)(m)

2Lammeriink.
A.G.H.t'L (Ton) (m)

3Weermerer,
D Y (Dianca) (v)

4de Man,
A A. (Aad)(m)

Lijst 13 GOUD
zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechts , met het laatste cijfer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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Totaal T-[rlz
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6. Verschillen met de door het stembureau vastgestelde lijsttotalen

ls er voor een of meer lijsten spÍake van een verschil tussen enerzijds het aantal op deze lijst uitgebrachte stemmen
zoals vastgesteld door het stembureau, en anderzijds het aantal op deze lijst uitgebrachte stemmen zoals
vastgesteld door het gemeentelÍk stembureau?

n Nee

a

o

{ Ju -, Vul d" n.uolgende tabel in en geef zo mogelijk een verklaing

Liistnummer en
-naam

Lijsttotaal zoals
vastgesteld
door
stembureau

Lijsttotaal zoals
vastgesteld door
gemeentelijk
stembureau

Reactie gemeenteliik stembureau op het verschil
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