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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

1a Stembureaugegevens tijdens stemminq

Adres/locatre slembureau Dag Maand

n, Ë , Ll- I t OJ Loz3 O] 3o LI 00

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

Adíes/localie slembureau Openinqstijden (van - tot)

1b Stembureaugegevens tijdens !C!!!.nS (op lijstniveau)

Wanneer vond de telling (op lijstniveau) plaats?

Oag Maand Ja{ Tild (van - lol)

Datum Ll. oo Oo Go

o
Waar vond de telling (op lijstniveau) plaats?

&De telling vond in het stemlokaal plaats.

tr De telling vond op een andere locatie plaats. Adres of omschrUving locatie

s

í

Proces-verbaal van een stembureau in een gemeente waar een

centrale stemopneming wordt verricht

1. Stembureau, locatie en openingstijden

Openrngstijden (van - Iot)

Oaq Maand Jaat
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2. Aanwezigheid stembuÍeauleden

Houd per stembureaulid de tiden bijwaarop het lid bi de zitting aanwezig was

Aanwez€ op het slembuÍeau

Dag Maand Jaat
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3. Aantal toegelaten kiezers
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Vul hieronder de aantallen geldige stempassen, volmachtbewijzen en kiezerspassen in bii A, B en C
Tel bii D de aantallen bíj elkaar op.

Aantal geldige stempassen ías
Aantal geldige volmachtsbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of
kiezers AS

B 6s
Aantal geld ige kiezerspassen c c

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

o
U gaat nu de stembiljetten lellen en beoordelen.
Hel aanlal gelelde stemmen moet gelijk zijn aan het aantal toegelaten kiezers (D = H)
Vul hieronder de aantallen in en tel deze bij elkaar op.

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat E +33
Aantal bla nco stembiljetten tq

G tAantal ongeldige stembiljetten

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

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

o

1s=D

4. Aantal uitgebrachte stemmen

H 7í3
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ls er een verschil tussen het aantal toegelaten kiezers (rubriek 3. onderdeel D) en hel aantal uitgebrachte
stemmen
(rubriek 4, onderdeel H)?

3 NEE ) Ga dan door naar rubriek 6.
D )A ) Verklaar dan hierna het verschil, door in te vullen hoe vaak u onderstaande situaties
heeft geconstateerd.

Er ziln méér stembilretten geteld. Noteer hoeveel stembiljetten er zrn meer geteld

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Vefineld hieíondet het aantal keer dal de onderslaande silualies zich hebben voogedaan

o
Aantal keren dat er een stembiljet te veel is uitgereikt

Aantal keren dat er een andere veÍklaring is voor het verschil
(vomeld hiercndet cle andoíe vefulaíingen en hol aafital keet dat deze situalios zich hebben vootgedaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

o Aantal keren dat een kiezer het stembiljet niet heeft ingeleverd

Aantal keren dat er een stembiljet te weinig is uitgereikt

Aantal keren dat eÍ een andere verklaring is voor het verschil
(vomeld hierondeÍ de andeíe velklaringen en hot aanlal keer dat deze silualies zich hebben vootgedaah)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

5. Verschil tussen het aantal toegelaten kiezers én het aantal uitgebrachte stemmen

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

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Vermeld h@rondor het aantal keer dal cle onctoíslaande silualios ztch hobben voorgeclaan.
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6, Bezwaren van kiezers

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

Q@y1 \iLz nt, "<t,"tf

o

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

o
Waren er onregelmatigheden of bizonderheden tidens de stemming en telling?
Voorbeelden: een of meer stembureauleden waren te laat of zijn niet gekomen, de stembus was vol en er was
geen tweede stembus, het brandalarm gíng af en het stemlokaal moest worden ontruimd, activiteiten in of
rondom het stemlokaal beinvloedden de kiezer.

OmschrijÍ de onrcgelmatigheden oÍ bizonderheden en vermeld hoe vaak hier sprake van was.

Lgtgp! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Onregelmatigheden en bijzonderheden

ft" 5 )

t^ bf
(rt (Vct

l.a Gt,

n«r l<)

Hebben aanwezige kiezers bezwaren geuit?

Bezwaren zijn klachten of opmer*ingen van kiezers.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tijdens de stemming: het stembureau is moeilik bereikbaar,
er staat meer dan één persoon in een stemhokje.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tijdens de lelling: een stem wordt onterecht geldig, ongeldig oí blanco
verklaard, het resultaat van de telling wordt niet bekendgemaakt, het resullaat van de te ing is onjuist.

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

@tgpi noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

7. Onregelmatighedènofbijzonderheden

t
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Noteer ín deze rubriek de naam van alle stembureauleden die bijde telling aanwezig zijn
Dat zijn in elk geval de voorzítter en minimaal twee andere stembureauleden.

Elgp; U vult in rubriek I alleen de namen in.

Vervolgens ondeftekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubriek I

/1 \o r:tC, ir-

Namen slembureauieden

nA \ onw
.a'

o ,{ HJgé.r
a R ?"\*L

T' ('- af

C 1

tlA. c,l <-

o

8. Stembureauleden aanwezlg biJ de telllng

1

2

3

4

5

6

7

1

2
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Bijlage Voorlopige telling op lijstniveau

Zet in elk vakje eén cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

Liislnummer en Lrlslnaam

o

o Vul het totaal in bij Rubriek 4, onderdeel E,

1 Water Natuurlijk L ,t Z
2WO L () í
3 Parti, van de Arbeid (P.v.d.A.) 6 I
4 50PLUS B

5 SGP-ChristenUnie t 3
6 CDA T Z

7 Ons-Platteland 5
I AWP vooÍ water, klimaat en natuur B +
9 Partu voor de Dieren I + l

10 Belang van Nederland (BVNL) 7
11 BBB B .)

12 JA21 z í
.I3 GOUD I í

Totaal: a 3 3
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o

o

Einde Deel A

Deel B in te vullen door het
telteam op donderdag 16

maart 2023 in Ahoy Rotterdam
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Gemeente
Rotterdam

Stembureaunummer

Proces-verbaalo Hoogheemraadschap van Schieland en de
Krimpenerwaard

Deel B

In te vutlen door het telteam op donderdag 1ó maart
2023 in Ahoy Rotterdam

o Tettafelnummer

Naam

Tafelteider

Tafetcontroteur

Coördinator tethat
(bij tetverschitten)

6 3 3

L

34../\^-{,- Q,'
Dr,rn^ro l'1onr,..
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Uitkomsten per stembureau

Vul voor elk stembureau afzonderlijk deze bijlage in.

Nummer stemburea, 6 ]3
Locatie stembureau (indien het een mobiel stembureau betreft, vult u dat in) DtFttdF t,tto

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

het stembureau).

Aantal geldige stempassen

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

o Aantal geldige kiezerspassen

Het aantal tol de stemming toegetaten kiezers ( A + B + C = D )

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

openbaar lichaam.

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat

Aantal ongeldige stembiljetten

o Het aotaalaantal getelde stembilieÍÍen ( E + F + G = H )

' Tet voor dit onderdeel de aantallen stemmen díe op elke lijst ziin uitgebracht bij elkaar op

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

I Ja. Ga verdeÍ met Íubíiek 4

tr Nee, maaí het stembureau heeft een verklaring gegeven voor het verschil Vul hieronder het aantal stembiljetten in dat meer

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

Nee, er is een onverklaard verschil. Ga verdeÍ met het vervolg Yan rubriek 3

í. Aantal toegelaten kiezers

b&5
6B

o

ls3

I

I

]

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

A

B

o

c

2. Aantal getelde stembiuetten

1a3
Aantal blanco stembiljetten F tq

G

H
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Naar aanleiding van het geconstateerde onverklaarde verschil heeft het gemeentelijk stembureau de stempassen,
kiezeÍspassen en volmachtbewijzen opnieuw geteld en het aantal toegelaten kiezers voor dit stembureau als volgt
vastgesteld:

Aantal geldige stempassen 4.2

Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas) 8,2

c.2

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

ls hel aantaltoegelaten kiezers (D.2) en het aantal getelde slembiljeften (rubriek 2 onder H) geliik?

tr Ja. Ga verder met rubÍiek 4

o tr Nee, er zijn méer stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld?

C 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. Er kan meer dan één verklaing zijn.

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

Hoe vaak heeft een kiezer het stembiljet niet ingeleverd?

Hoe vaak is er een stembiljet te weinig uitgereikt?

Hoe vaak is er een stembiljet te veel uitgereikt?

o Hoe vaak is er een andere verklaring voor het verschil?
(veímeld hiercnder do andoÍe vefuladngen en hoe vaak et sprake van was)

Hoe vaak is er geen verklaring vooÍ het verschil?

o.2

Aantal geldige kiezerspassen (pas om te stemmen in andere gemeente)
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4. Bij gecombineerde stemmingen

Zijn er stembiljetten, stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen van een andere verkiezing aangetroffen?

! Nee

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

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

verzegeld en overgebracht naar het college van buÍgemeester en wethouders/het bestuurscollege

Noteer híer het aantal stembíljetten, dan wel stempassen, volmachtbewíjzen of kiezerspassen dat is
aangetroffen.

o

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

Zie volgende pagina's.

o

5. Aantal stemmen per lijst en per kandidaat



Lijst 1 Water Natuurlijk
Zet in elk vakje één cijíer. Begin rechts, met het laatste cijÍer.
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o

o

1 1 1
Ivan Cappelle,

N,4 J (Josien) (v)

2

MEJ (Margot) (v) ( aJ
3Hovingh,

E. (Erik)(m) 2

L
4de Boeí.

R.A. (Rens)(m)

5Huijgens,
F.N.J (Frank) (m)

6Veldhuijsen,
C (Chris) (m)

7van det Zee,
H. (Rieks) (m)

)

q
8Kolpa,

B.J. (Ruud) (m)

2
Ide Roon.

B.C.J (Bobin) (m)

10Zwetsloot,
O.N. (Otto) (m) j
Neeleman.
A J.C. (Arian) (m)

12Dogterom,
N. (Klaas) (m)

13Schreuder.
E.A (Elske)(v) Z 2
Clavaux.
M B.W. (Mark) (m)

Oskam,
T (Tim) (m)

15

/
16Biljoen,

M H (Marvin) (m)

17Bongeís.
J (Hans) (m)

18Moratis
B A (Brigitte) (v)

l9van Zoelen,
A M. (Agnes)(v)

2

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

l1

-l

d
d

't4

Totaal litd



5 7
IGeselschap,

J H (Jock)(m)

/-1L
Habben Jansen
C (Co0 (m)

van Nauta Lemke,
J.C.L. (Jacqueline) (v) (

2Jumelet.
VJ A. (Vincent) (m)

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

i6Sikkens,
D E. (Danièl) (m)

7Kreetft,
M.A (Irick) (m) Z

1

8van Hof,
D.H (Dick) (m)

Iïmm-
van Ruitenburg,
K.C. {Karin) ív) 3

0
't0

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

11Kolsler,
J S. (Jeroen) (m)

Lvan den Eijnden
PFJ (Paul)(m)

Lijst 2 VVD

Naam kandidaat &
kandidaatnummeÍ

Pag. ó van 18

o

o

TTotaal

Zet in elk vakje één cijÍer. Begin rechls, met het laatste ciiÍèr.

12

l
2

-

4

II - -I-Ft
ol )l



2Hazelebach,
A. (Aíjen) (m)

2
.1
5

3Heinecke,
J.H. (Anneke) (v)

2_
4Klappe.

A L. (Laurens) (m)

5van deí Boor.
W.A.F. (Wim) (m)

van Duin.
M J. (Menno) (m)

1 0
Goudriaan-
de Vries,
G J (Gerio)(v)

D.W. (David) (m)

IDerickx,
C.L. (Coen)(m)

10van deí Graat.
C. (Cees)(m)

Beckhurs
H. (Helmut)(m)

12

')_

Pag.7 van 18

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

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

van Heemst.
W.R (Wim) (m)

1

o

o

(?Totaal

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

6

7

8

L

r
._) lof-

+
l

t
+

_l

-.1 I
11

Beek,

L 
R.G. (Rob) (m) l

1



Lijst 4 SOPLUS Pag. 8 van 18

Zel in elk vakle één cijíer. Begin rechts, met het laatste cijíer.

o

o

6

LMulder,
J.W (Joke) (v)

I

2

Valk.
H (Jet)(v)

3Díenthen,
J. (Hans) (m)

4

5

L

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Mosch,
A S (Dries) (m)

Verkoelen,
PJ.H D. (E en) (9

Totaal [Tt Id
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Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin Íechts , met het laalste cijíer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

van der Spek,
M.C. (Manin) (m)

26

2 van der Wende
A. (André)(m)

o

o

o

28

29

30

de Leede,
J (Jan) (m)

Heiiboer
J.P (Pieteo (m)

Blokland,
J (Hans) (m)

a
a<

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

Spoelstra,
S.T (Sipke) (m)

3

4

5Hoogendoorn.
J. (Koos)(m)

I
Groenendijk-de Vries,
H.A. (Hilde) (v)

de Jon9,
M.J. (Mart-Jan)(m)

l0

l1

6

7

8

van der Boest
B. (Bart) (m)

Schippers.
J A. (Jan) (m)

Oosterwijk,
C A. (Maíco) (m)

van Midden.
PJ (Pie0 (m)

12van der Slik,
H.J (Helmert) (m)

'13
Weijers,
J.w. (Wim) (m)

Gíauss.
M.K.A. (Michiel) (m)

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

14

15

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

Wassink,
H w (Erik) (m)

den Uil,
J. (Jan) (m)

17

18

Bruin.
A.S.J. (Alexande4 (m)

de Víies,
W.A. (Walter) (m)

19

20

21Pool,
H (Henn) (m)

22de waal
van Asperen,
M.M. (Maria) (v)

23

24

25

Venle,
A.J (John) (m)

van der Lee
W. (Wim) (m)

Subtotaal 1 I
/) Subtotaal 2

Tolaal (1 + 2)

Lijst 5 SGP-ChristenUnie

van den Beígh-Kempenaar,
M (Greel) (v)

1

Naam kandidaat &
kandidaatnummet

den Hollander.
L.lRens)(m)

H
+I

l
2

l-f

van den Berg,
C PW. (Peter) (m)

il1

+-+-
I

ttl

--T_ -r--[TTC
L

[I-F13



6
IVisscher.

T. (Teun)(m)

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

4
3Kou9ouri.

C (Christina) (v)

4Huizrnga,
J (Jos)(m)

7
5Pronk.

M C (Marieke) (v)

6Slappendel,
FE (Fíed) (m)

7Benard.
A (Arjan)(m)

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

9von MeijenÍeldt.
F H (Frits) (m)

10

B.G (Saskia)(v)

11Oosterlaan
A.A. (Aínold) (m)

L
't2Veíbeek,

J A (Jan)(m)

r3Larooii,
K. (Kees)(m)

14Eskes-
van Utrecht,
EC (Chíistine) (v)

15Zijlstra.
W (Wybe) (m)

16Gerts.
T.M B (DoÍenda)(v)

Lijst 6 CDA Pag. 10 van 18

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

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

o

o

L LTotaal

Li!

l
l

iti-l
-f

Í_______ _______I



Lijst 7 Ons-Platteland
Zet ln elk vakie één ciirer. Begin rechts, met het laatste cijíer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Pag. 11van 18

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Verhagen, 26

34o

o

Slrngerland.
J.

27

29

Verdoold,

van der Spek,
D

Scheeí

31

30Olieman
J.J.

Oudiik.
c.

van der Wel,
J.C.

32Knolle
J

1
2de Jong,

D

3Biemond
T

4de Jong
IC

5Boendeí
WC

6Slolk,
JP

7Heuvelman.
C.H,M.

8Ziide aan

Ide Víeede,
JJ

10Koolhaas-
van den Ban
T,C,G

Slob-Verburg,

11Kok

13N4osteít,

DH,
't4

Verduijn

Ooms
JC

16Jansen,
H L

17Vonk NoordegraaÍ,
J,

18van den Heuvel,

l9Koelewijn
HJ

21

22

20

Bos.
HH

de Jong,

Zuidbroek
B.

23de Groot,

25

24Reijm
P

de Jong,
PP

5 Subtotaal 2

Boer. 1

+

12

l5

Subtotaal í I
I
[[lc

Totaal (1 + 2) lsl



2 3
z

2Kors.
I (lvo)(m)

3Boks,
G.M. (GeraÍd) (m)

I

4van Zeí|,
W.J M. (Hans) {m)

5van Berkel
C.M C (lnge) (v) q 1

")
6Krol.

A N (Nelleke) (v)

L
7van ZeÍI.

K.S. (Krista)(v)

8Mughal,
A. (AÍoen) (m) 3

9Twigt
A P (Paul) (m)

10Mulder,
J G (Joosl) (m) 1

11Smit,
J J. (John)(m)

12Smit-Baggers,
G. (Geke)(v)

13Knuistingh Neven,
R (Ruben) (m)

Liist I AWP voor water, klimaat en natuur Pag. 12 van 18

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Welter,
A R (Lex)(m)

o

o

d rl

1

Ï

-i
rl

I
I

L
Totaal L



C
1Rozema,

J G. (Jaap)

2Jansen,
E.G J. (Linda)

3Ventevogel,
TC (Tommy)

.t
)

4L
4Coskun.

Z P (Pinar)

5van der wart
W A. (Tony)

6

B.J (BobeÍl Jan)

1

I

IMol,
D (Daan)

10van der Laan
J (Jaspe0

11ong,
J.J.C.K. ÍJohan)

12van l-lenhoven-van der
Hoeven.
J. (Jeroen)

13van Geest
F (Frank)

't4
À,4aarseveen.
l', C (L4arco)

Mrnasian.
A. (Armen)

't6
Swaans,
M L (Louise)

Lijst 9 Partij voor de Dieren Pag. 13 van 18

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

o

o

1 + óTotaal

Naam kandidaat &
kandidaatnummeÍ

lLld
H

van der Kemp,

Yly"dga)
de Jong,
C D.M. (Carmen)

7

t--t--]-_]

tl

EIrl

l



Bogovac,
S (Slobodan)(m) +

Laist 10 Belang van Nederland (BVNL) Pag.14 van 18

Zet in elk vakie één ciiíer. Begin rechts , mel het laatste cijÍeÍ.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

o

o

ITotaal

I

I



1 )
1de Haaij,

NMW(Nicki)(m)

2de Jong,
M.J. (Maíielle)(v) \ 3

L
3Bogaard,

A (Aíie) (m)

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

7
5

6Oudijk,
P (Paul) (m)

7Meerkerk
G J (Jack)(m)

8I'Iulder.
A.J. (Aíjan) (m)

9Speksnrider.
J (Jan)(m)

10Koetsier
HJP(Hendíik)(m)

1L
11Meíks,

AJM (Ad)(m)

12Oosterom,
C P (Niels) (m)

Lijst 11 BBB
Zet in elk vakje één cilÍer. Begln rechts, met het laatste cljÍer.

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

o

o
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-.1

de Vos.
P (Petra) (v)

_1

Totaal IrËl



1 5
.l2Smils van Waesberghe

R PM (Baymond) (m)

3Lens van Rijn
J M. (Oennis)(m) 6

4Sandmann.
M PC (Manhijs) (m) 1

Lijst 12 JA21 Pag. Ló van 18

Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechls , met hel laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Breet.
M.C. (Marcus)(m)

o

o

1

I

Totaal -TilTI



IOosthoek,
R.H J (Baoul) (m) \ U

2Lammertink,
A.G.H.M. (Ton) (m)

(,
3Weeímeier.

D.Y (Dianca) (v)

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

Lijst 13 GOUD
Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechts, met het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 17 van 18

o

o

L
l

l

Totaal rÉ



6. Verschillen met de door het stembureau vastgestelde lijsttotalen

Pag. 18 van 18

ls er voor een of meer lijsten sprake 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 hel gemeentelÍk stembureau?

D Ja -> Vul de navolgende tabel in en geef zo mogelik een verklaring

Lijstnummer en
-naam

Liisttotaal zoals
vastgesteld
door
stembu reau

Reactie gemeenteliik stembureau op het verschil

o

o

D Nee

Liisttotaal zoals
vastgesteld door
gemeenteliik
stembu reau


