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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 Waterschap Hollandse Delta
in maart 2023
Gemeente Rotterdam
Kieskring Waterschap Hollandse Delta

1a Stembureaugegevenstijdensstemminq

Adres/local e slembureau Dag Maand

tt o) Zc )) cl io ZI ot)

o
Adres/localre slembureau Openinqstitden (van - lot)

1b Stembureaugegevens tijdens !e!!j.nS (op lijstniveau)

Wanneer vond de telling (op lijstniveau) plaats?

Dag [4aand Jaar TJd (van - tol)

Datum 5 0zl ll ,J 60

Waar vond de telling (op lijstniveau) plaats?

) ,rQy 
rctling vond in het slemlokaal plaats.

' tr De telling vond op een andere locatie plaats. AdÍes of omschrijving locatie;

7- 7,'",/2,
.-)
/,.t,

J

1. Stembureau, locatie en openingstijden

Openingslrjden (van - lol)

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

Dag Maand Jaat

qÍ

[-T-- [-T--



2. Aanwezigheid stembureauleden

Pag. 3 van 1.0

Voorletlers Achleínaam

Aanwezig op hel stembuÍeau

Dag Maand Jaat ïijd (van - lol)
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Houd per stembureaulid de tijden bÍjwaarop het lid bijde zitting aanwezig was.
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Vul híeronder de aanta en geldige stempassen. volmachtbewijzen en kiezerspassen in bijA, B en C
Tel bij D de aantallen bij elkaar op.

Aantal qeldige stempassen

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

Aa ntal geldige kiezerspassen

fobal aantal loegelaten kiezers ( A + B + C = D )

§6s
B \a
c í

.)

o

o

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat

Aantal bla nco stembiljetten

Aantal ongeldige stembaljetten

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.

E boT
F dl

3

3. Aantal toegelaten klezers

D

4. Aantal uitgebrachte stemmen

U gaat nu de stembiljetten tellen en beoordelen.
Het aantal gelelde stemmen moet gelijk zijn aan het aantal toegelalen kiezers (D = H).
Vul hieronder de aantallen in en tel deze bij elkaar op.

H
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ls er oen verschil tussen het aantal toegelaten kiezers (rubiek 3, onderdeel D) en het aantal uitgebrachte
stemmen
(rubriek 4, ondardeel H)?

tr rvEE à Ga dan door naar rubriek 6.
E )A ) Verklaar dan hierna het verschil, door in te vullen hoe vaak u onderstaande situaties
heeft geconstateerd.

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

Mogelijke verklaingen voor het verschil
Vomold hiercnder het aantal keer dat do onderslaaode situalies zich hebben voorgedaan

Aantal keren dat er een stembiljet te veel is uitgereikt

o Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil
(verínèld hietundeÍ de andére vè*laingen en het aantal keq dat deze 

'itualies 
zich hebben voorgedaan)

Aanlal keren dat er geen verklarinq is voor het verschil

Er zijn minder stembilietten geteld. Noteer hoeveel stembilretten er minder zirn geteld R
Mogelijke ve*laingen voor hel verschil
Vermold hiercnder het aantal keeí dat do ondeístaandé siluaties zich hebben voorgeclaano

Aantal keren dat een kiezer 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
(vermeld hierondot de andaro ve*laingen en het aantal keer dat deze siluatios zich hobbon vootgodaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

5. Verschil tussen het aantal to€gelaten kiezers en het aantal uitgebrachte stemmen
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6. Bezwaren van kiezers

Hebben aanwezige kiezers bezwaren geuit?

Bezwaren zijn klachten of opmerkingen van kiezers.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tijdens de stemming: het stembureau is moeilijk bereikbaar,
er staat meer dan één persoon in een stemhokje.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tijdens de lelling: een stem wordt onterecht geldig, ongeldig of blanco
verklaard, het resultaat van de telling 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 is met de
kiezer. Heeft het stembureau een reactie op het bezwaar? Noteer die dan ook.

LgËpg! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

o

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

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

On rege lm atig hede n en bijzonderheden

7. Onregelmatighedenofbijzondorheden

Omschijf de onregelmatigheden of b|zonderheden en vermeld hoe vaak hier sprake van was.

@tgp! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.
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9. OndeÉekeningstembuÍeauleden(procès-verbaal)

Alle stembureauleden die aanwezig zijn bijde te ing plaatsen in deze rubriek hun handtekening.
Het proces-verbaal wordt minímaal door de voorzitter en twee andere stembureauleden ondedekend.

Dag lvlaand )aar tild

Datum: L

Handtekenin9 slembuíeauleden

V itrc,*.( .lttll,l^t\

r 1 [,c, ubd/

Handlekening tellers

o
f Aw oo n,,

T\ TtAttH#v

D Fffir,uL
o

J - wirr^*,t'

E
V- vo', latstd-d

t5 OE
Handlekening vooru rlleÍ

1

2 J Kr,.to1,

3

5

6

7

1
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Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

Lrjslnummer en Lijslnaam

vul het totaal in bij Rubriek 4, onderdeel E.

o

o

I waterschapspartii Hollandse Delta a o
2WD

I I
3 Paíij van de Arbeid (P.v.d.A.)

Y
_-+ )

4 5OPLUS lt \
5 COA I I

6 Hollandse Delta NatuuÍlUk

I

I fi
7 Water Natuurlirk § J
8 Staatkundig Gereformeerde Paíij (SGP)

I ChÍistenUnie ? ö
10 AWP voor water, klimaat en natuur (-/ l
11 BBB ( )
12 Parti, voor de Dieren í
13 JA21

-b
a

14 GOUD q
15 Belang van Nederland (BvNL) 7_

.)
)

Totaal: d q

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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.e\, Gemeente
Rotterdam

o

Stembureaunummer

Waterschap Hotlandse Delta

Dee[ B

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

Tettafetnummer

o 6E-l

Tafetteider

Tafelcontroleur

Coördinator tethat
(bij telverschitten)

2 7 2

I, Voq

*(. Èl^., J, --
t/lnnrn 5cJ,rl

t

Proces-verbaal

Naam

#
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Uitkomsten per stembureau

Vul voor olk stombureau afzonderlijk deze bijlage in.

Nummer stemburea " Ll 2

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

Aantal geldige stempassen A 5L<
Aantal geldige volmachtbewijzen (schÍifrelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas) B 3q

O

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

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgosteld door hol gemeentelijk stembureau/stembureau voor het
openbaar lichaam.

Aantal blanco stembiljetten

o Het lotaalaanaal getelde stembiljeaten ( E + F + G = H )

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

fi, Ja. Ga verder met rubriek 4

D Nee, maar het stembureau heefi een verklaring gegeven voor het verschil. Vul hieronder het aantal stembiljotten in dat meer

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

'1. Aantal toegelaten kiezers

c

Lor

E b* tg
F f)
G I

Locatie stembuÍeau (indien het een mobiel stembureaubetren,u*uaam»'il!l1n*lL Zz.r o?ildt

Aantal geldige kiezerspassen

D

2. Aantal getelde stembiljetten

Aantal stembiljeften met een geldige stem op een kandidaat'

Aantal ongeldige stembiljetten

'Tel voor dit onderdeel de aantallen stemmen die op elke lijst zijn uitgebracht bij elkaar op.

q

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

lQ. Nee, er is een onverklaard verschil. Ga verder met het vervolg van rubriek 3.
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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 slembureau als volgt
vastgesteld:

Aantal geldige stempassen 4,2 <É«
Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelijk oÍ via ingevulde stem- of kiezerspas) 8.2 <q
Aantal geldige kiezerspassen (pas om te slemmen in andere gemeente) c.2

Hel aantal tot de stemming toegelaten kiezers door het gemeentelijk
stembureau- Tel op! ( A.2 + 8.2 + C.2 = D.2 )

ls het aantal toegelaten kiezers (D-2) en het aantalgetelde stembiljelten (rubriek 2 onder H) gelijk?

! Ja. Ga verder met rubriek 4

o n Nee, er ziin méér stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld?

F Nee, er zijn minder stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er minder geteld? 1,
Verklaar het verschillusson hel aantal toegelatan kiezers en het aantalgetelde stembiljetten. Vermeld hoe
vaak hier sprake van was. Er kan meer dan één verklaring zijn.

Hoe vaak heeft een kiezer het stembiljet niet ingeleverd?

Hoe vaak is er een stembiljet te weinig uitgereikt?

Hoe vaak is eÍ een stembiljet te veel uitgereikt?

o Hoe vaak is er een andere verklaring voor het verschil?
(veíneld hieíond$ de andeíe ve*laringen en hoe vaak et sp?ko van was)

,luuk!- i.. Lil,;-, ttO,,.UklI

v

Hoe vaak is er geen verklaring voor het verschil?

6so.2

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Vermeld hoe vaak de volgende situaties zich hebben voorgedaan.
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4. Bij gecombineerde stemmingen

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

( ttee

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

aangetroffen. Deze stembescheiden moeten in aparte pakken worden verpakt en worden
verzegeld en overgebracht naar het college van burgemeesteÍ en wethouders/het bestuuÍscollege

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

o

5. Aantal stemmen per lijst en por kandidaat

O

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

Zie volgende pagina's.



Lijst 1 Waterschapspartij Hollandse Delta
Zet in elk vakje één cijler. Begin rechts, met het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Moorman,
C. (Chris) (m)

Wesdoíp,
t\.4.G J. (Mayke) (v)

WèslbÍoek
H. (Benk) (m)

van Rhijn-
de Geus,

26

27

28

29

L Len

o

o

z

1Sjoukes
W A. (Wim) (m) 5L

1

1

2

3

4

5

Wesdorp.
A.A (Ane)(m)

van Brugge,
PM J (Paola)(v)

Rijsdijk,
C L.K. (Cicilia) (v)

Kalle,
J.H. (Hans) (m)

I ]

I
Oosteílee.
R J.B (Bob) (m)

6

7

KJ Karen

de Graaí-
van Lilh. t

IKumas,
F (Fatih) (m) 7

't

van Egmond,
W.A (Willem) (m)

Smulders-Evers.
R.J. (Bosalie) (v)

10

11

Speelman,
M (Mart) (m)

Heijndijk,
H. (Bert) (m)

13Kromhout,
M. (Maarten) (m)

1
Boeren.de Snaijeí,
A.A.A (Anneke) (v)

Verhorst
Y. {Yvonne) (v)

14

15

,|

Krajenbnnk-Meinds,
J. (Janneke)(v)

16

17

18

19

Janssen.
N4.P (N,larcel) (m)

de Snaijer,
J (Jan) (m)

de Jonge,
J M.M (Jos)(m)

20de Eruine,
M W. (Wilma) (v)

21van der Sluis.
B.H. (Bas)(m)

Vermeer.
A. (Alice) (v)

OWC (Dion)(m)

22

23
L

24't Mannetje,
J.J. (Johan) (m)

25Frt,

J.F.J. (Jan)(m)

Totaal (1 + 2)

Naam kandldaat &
kandldaatnummet
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Subtotaal 1 Subtotaal 2[T-nsl



Ivan Ooíschol,
J.J.M. (Fíank)(m) .3

2van Dilmars.
T.E. (Teffy) (v) 3

3Peeterman.
T.A.G {Theo)(m) +

4Veenhurzen.
H.B (Bertine)(v)

5Noortman.
H.J. (Hein) (m)

Boendeí,
H.D. (Heleen) (v) 3

7Driesprong,
J.W.J (Jan Willem) (m)

8

IWilbrink,
J (Jorinde) (v)

10Speters.
D (Davrd) (m)

i

11Noordermeer-Swemmer
M.C.A. (Tineke)(v)

12van de Vreede.
N4.1. (líariin) (m)

13Beíning-
Van Oostveen
C 1,, (Ílnr) 1v)

14Boom,
W.M. (Werne0 (m)

de Graad.
H.A (Henk) (m)

de Kool.
A.J. (Aad) (m)

17van Noort.
H L.A. (Leon) (m)

18van Arkel,
P (Pele0 (m)

l9Ouwerkerk,
A. (Aal) (m)

Lijst 2 VVD Paq. ó van 20

Zel in elk vakje één cijÍer. Begin rechts , met hèt laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

+ 6Totaal

Goudíiaan.
R (Richard)(m)

lt
15

I



+ +
1Wiersma-

den Dulk,
H H. (Hennie)(v)

I2van Lamméren
J. (Joris) (m)

3Verbeek.
J. (Johan) (m) +

4Lievense
T (Tom) (m)

5Schaap,
W. (Wytze) (m)

)t
7

6van den Berg,
J J (Job) (m)

7van deí Linden.
C A.C (Lieke)(v)

8t Hoen,
PW. (Pelra)(v)

9Robbemond,
J lí. (Jan) (m)

10Stengs-NijhoÍ
J. (Hanneke)(v)

1'lvan den Ouden.
A.P (Adri) (m)

12van Stijn,
B. (Bernhard) (m)

13Kicke.t-Schotting.
D.A. (Dorien) (v)

14Geerhngs,
H. (Harry) {m)

Lijst 3 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
Zèt in elk vakiè één ciiÍer. Begin rechts , mel het laatste cijÍer.

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

o

a
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1van Scheijndel
A N.M. (Nico) (m)

2Zondetvan.
N.M. (Natasja) (v)

3Veldeís.
M C. (Riet)(v)

Lijst 4 soPLUS Pag. 8 van 20

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

Totaal TTl1 l5l

T
6



IWinkels,
B.B.T.T. (Branco) (m) t

2Wegman.
G.J.M. (Maíijn) (m)

Harlmann.
J J M (Josephine)(v) 3

4van den Berg
H (Henk) (m)

de KleÍk,
A (Arie) (m)

Oostenriik,
T.C. (Theo)(m)

5

6

7van Geldeí,
L A (Leo) (m)

8van Kampen,
w.E. (wim) (m)

svan der Heiide-Keii2er.
t'L (Marcella) (v)

10van de Pol
lv1 (Max)(m)

't'l
van der Schaal.
O (Dirk) (m) Z

't2van deí Pols
L.c.P (Leo) (m)

'13
Keij2er-Weslhoeve,
E B. (Liesbeth)(v)

14van der Velde,
J C J. (Joa0 (m)

15van Rossum
N A (Ellen) (v)

t6Boeter,
J P. (Jan) (m)

Lijst 5 CDA
Zel in elk vakje één cijler. Begin rechts, met het laalste ciiÍer

Pag. 9 van 20
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Naam kandidaat &
kandidaatnummer

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

de Sutter- Beslers
M J (Ria)(v)

Horstmeier.
P H (Piet Hein) (m)

26

Steehouwer.
H.J. (Henk) (m)

2 Schep,
J (Jan) (m)

27

van Maurik-de Graaí
M.J. (Maíjo) (v)

3 Raad.
I (les)(m)

2A

Overwaler,
L A. (Leen) (m)

4 Roodzand
J. (Johan) (m)

29

Klapwijk,
J D.B. (Jurgen)(m)

5 van deZande,
F. (Ferdinand) (m)

30

Vrijenhoek
wC (m)

31

Biemond,
W (Willem) Ím)

32

de Vogel,
J. (Jan)(m)

33

o 34Sleehouweí.
M. (Marian) (v)

van Maurik.
A L. (Adrie)(m)

35

den Díiiver.
N A.J. (Jan)(m)

36

Kloel,
A (Adriaan) (m)

Schelling,
G J. (Bert) (m)

38

PrkaaÍ1,
L (Leon) (m)

42

o 43Huber,
J (Johan) (m)

L

Holleíhues.
F W. (Frank) (m)

z
I

van der Meer.
B.C.J H (Fiob) (m)

Boelhouwer.
N.P (Nathalie) (v)

6

7

8

(v)

van Nes-
de Man.
P (Peka)

7

10

ll

12

13

'14

l5

9Ouak,
A (Aart) (m)

Herjndijk
M (Maarten)(m)

Oliive.
K (Rien)(m)

Bosman.
C.J (Celeste) (v)

den Hollander.
C A (Kees) (m)

Sleehouwer.
M A (i/trchel)(m)

Middendorp,
W.A.A. (Wim) (m)

16

17

18

19

21

22

20

23

van Stappen,
A (Arie) (m)

Klootwijk.
P (Pleun)(m)

Doedens.
E H. (Eimert) (m)

Pannekoek,
W. (Wieb€) (m)

van ÀrauÍik,
S C. (Simon) (m)

Bosland,
A.P (Anthonie) (m)

von Burg,
A.R. (Alexandeo (m)

41

40

Boender,
H. (Henk) (m)

aI

van de Linde,
C B. (Cod (m)

25

1

I

Faber,

!l!31b)(T)
Bendeís,
J.PH.M. (Jos) (m)

Arnold,
E R. (Ed) (m)

24

Subtotaal 1 Tlzv

39

-tTE.r
Subtotaal 2

Totaal (1 + 2)



Lijst 7 Water Natuurlijk
Zel in elk vakje één cljfer. Begln rechts, met het laatste cljÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

26

2A

Mesker.
C. (Cees) (m)

29

Zilverberg,
L. (Barljan)(m)

30

Bouwer-
van Schie.o Femke

van den Berg,
M (Manon)(v)

16

Kik,
M. (Rinus) (m)

17

o
Fousert-Poeder,
C.t'.4.C (Claudia) (v)

18

van Dort.
l.M. (lneke)(v)

21

Ruiter,
H.J.w. (Hein) (m)

22

Blauw,
N (Nienke) (v)

23

Blokhuizen.
A.B. (AlÍred) (m)

24

van den Hout,
A Y (Annemarie) (v)

50

0 0

a

0

tl

b

0

O

1 5

Wilkens-
van Geloven,

Korí,
W. (Wiesje) (v)

2

3
nnie

L

O

()

O

(

0
()

I
--
U

van der Horst.
S J.J. (Servaas) (m)

4

5

6

7

Lucas.
R (Reyeo (m)

de NeetScholle.
IL ([4iriam)(v) 0 0 4

8Hopman.
M. (Mark) (m)

de LoofÍ,
A.E. (Arend)(m)

Hotlinga.
FHH (Folkerl) (m)

10

11

I

Kooijman.
A. (Aíie) (m)

12van den Bogeíd,
P (Peteo (m)

í3Tanrs.
PE. (Peggy)(v) §

-t4
Slachteí
E.J. (Ellen)(v) I0

L
0

15

19Kleinpaste,
G.J (Gertian)(m)

20Gast,
J.A. (Ron)(m)

a

0 U

0
0van der Flee.

A.H. (Aíne) (m)

A E. (Anneke)(v)

31

0 /
34

35

36

Seriese,
L. (Lennard) (m)

Kruit,
R. (Rik)(m)

Briggeman,
T.À.4. (Theo) (m)

Brouwer
A (Aard) (m)

38Haan,
R.E P {Rob)(m)

0 /

Steegh,
J P B.M. (John) (m)

41

42

39

40

43

44

Scherbeijn,
P P. (Flip) (m)

van Burgel.
D. (Diík) (m)

van 't ZelÍde,
C (Kees) (m)

Boot,
G. (Gerben) (m)

van der Pol-Loomans
L (Lies) (v)

Kalkman.
B C (Raymond) (m)

47

48

45

46

49Rood,
E.C. (Eline)(v)

l',4oul,

P (Piet) (m)

Schuurmans,
T.J.C. (Theo)(m)

0Subtotaal 1

25

0

Kievit,
J (Joost) (m)

0

I
o

À/lollema,
A (Anne) (m)

Paler-von Wasserthal,
M.J. (iraÍian) (v)

Pag. 11van 20

1

7

Raaphorst,
E.P. (Ernst)(m)

Gielbert,
L. (Leo) (m)

Verhagen,
O.J. (Dilk) (m)

(v)

Bietvell
V.S. (Vincent) (m)

33

I
0

Klok,
I F. (les) (m)

I

--------+--------

IdA0

0 o

0 0

Subtotaal 2 0EE)
dr

d



1de Jong.

1 o
2Staat

B. (Bert) 1
3Visser,

M L (Thiis)

4van den Berg
A PJ (Albert-Jan) 1

5Grinwrs,
P C. (Peter)

6Houweling
A (Adn)

7van der Duijn Schouten.
C A (Kees)

Breedveld.
J S (John) 1

IHoogendoorn,
P (Peter)

10Kardux.
A.J (Aren-Jan)

11van deí Linden.
A. (Arie)

12Lekkerkerk,
FJ (Frank)

13van Gurp,
A T. (Adrie)

14Malze,
J K. (Johan)

't5
Kraíendonk.
P (Peteö

16Born
A G [,4 ([/arco)

t7den Beslen,
A J (Aart-Jan)

18Stoop,
TA (Teunis)

Lijst 8 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)
Zet in elk vakje één cijÍer. Begin rechts, met het laatste ciiÍer

Pag. 12 van 20

o

o

Totaal

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

tr ,\ 3



1Scheermeijer,
H J.P (Harry) L

2Verkark,
J W (Job)

r5

L
3Goeíee,

A (Andie)

4Schneider
W (Willem)

5Oostía,
A. (Aíjen)

6Íanrs-Keijzer
P M. (Elma) L

7de Moed
M J (Rini)

IHoutman
E E (Erica)

Iden Hollander,
D. (Dirk)

't0
TebÍu99e,
B.J (Bernard)

11van Heemst.
J P C. (Stan)

12Hoek,
G M. (Gerto)

r3den Hartog,
J (Johan)

7

14Pipping,
C M (Conny)

15Spaans,
E.J M. (Erik) 1

16Bèstman
D.J. (Dirk Jan)

17La Rose.
M B (Maikel)

tl
18Gíinwis-Driesse.

M N (Miranda) L
19van der Duijn Schoulen

J. (Jacob)

20Koornneef.
M C. (Marco)

b
21Sies,

S.J. (Setkin)

22Robiln,
P (Piet)

23Fíöling-Kok,
J.A. (Jantien)

Lijst 9 ChristenUnie
Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechls , mel het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 13 van 20

o

o

1 ____1

Totaal T l3L



Lijst 10 AWP voor water, klimaat en natuur
Zet in elk vakje één cijler. Bègin rechts , met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag.74 van 20

o

o

1van Zeail,
FJ (Fokke) (m) 1 2

2Kraaij,
B (Ruud) (m)

van der Heiden-van derBlom. 3

B.J. (Bernadette)(v) L c
4Prins,

F.J. (Fred)(m) L
5Troost,

l. (lna) (v) (,

6van Zeijl,
B (Bas) (m)

Lt L

_E_l

Totaal



1Hage-Barendregt,
M.N. (Maaike)

t] 1
2van der Eijk,

PJ. (Piet)
LJ

JLagerwaaíd
J. (Han) 3

I

4Sommeling
C. (Cor)

5Wesdorp,
M (Michelle) 3

6

J. (Jan)

7Warnaer.
J P (Jan Pieteo

I
8Oudijk,

M. (Marianne)

I

10Terlouw,
P (Peleo 1

11Reedijk
D. (Dirk)

12van den Brink
G. (Geurt) 1

Liist 11 BBB Pag. 15 van 20

Zet in elk vakje één cljÍer. Begin rechls , met het laalsle ciiíer.

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

o

o

6
r)

!""-rt"
PE. (Peka)

I

1

Tolaal



Lijst 12 Partij voor de Dieren
Zet in elk vakie één cijÍeÍ. Begin rechts, mel het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 1ó van 20

o

o

,|
Canlon,
B. (Bart) o

r<, 1
2Klompenhouwer,

L.M. (Lisa)
4
ö DXr

van de Peppel
S (Sabrina)

/1
4_

van Broekhoven-van Mierlo, 4

R N.D. (Renate) 4
5Ondeídelinden

S E (Suzanne)
-r

6Venderbos-Lambinon,
C (Cees)

7den Boer.
R.A.A. (Robeít) 4

8Faber,
A. (Alex)

Bekkers,
A.J T. (Lydia) Ll

10
van deí Holst.
D. (Danielle)

11Groenewege.
PJ L (Piete0

Totaal

3

_l3l
] ]

ts lÍl



nI
^

tRoos,
S.M. (SeÍvaas)(m) U I

2Kegel.
F.J. (Fíed) (m) a 0 0 3

0
3Meijeí

P (Pakick) (m) 0
4van zaalen,

F.P. (Frans) (m) 0

Lijst 13 JA21 Pag. 17 van 20

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

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

ZI

t/

o

o

@1-+o +

At)

Totaal z9



1Slruijs,
J P (John)(m) I

2Kweekel,
A A (Adíi) (m)

3Daamen,
J.K. (Jacques) (m)

Lijst 14 GOUD
Zet in elk vakje één cijíer. Begin rechts, met het laatste ciiíer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

1

I

o

o

q
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Totaal



1van Euuren,
M J (Meindert)(m) 2_

2Jansen
R. (Robert) (m) 1

3Bíonwasseí,
M E.J. (Marc) (m)

(^l

/-
4de Jong'Kamst,

S. (Sharon)(v)

5van deí Velden
P (Pete4 (m) I
Dedert,
W.J. (Wybren) (m)

Pag. 19 van 20

Zet in elk vakie één cijíer. Begin rechls, mel het laatste cijíer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

o

o

Liist 15 Belang van Nederland (BVNL)

+

)1

Totaal lal!
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6. Verschillen met de door het stembureau vastgestelde lijsttotalen

ls er vooÍ een of meer lijsten sprake van een verschil tussen enezijds het aantal op deze lUst uitgebrachte stemmen
zoals vastgesteld door het stembureau, en andezrds het aantal op deze lijst uitgebrachte stemmen zoals
vastgesteld door het gemeentelUk stembureau?

tr Nee

a

o

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

Lijstnummer en
-naam

Lijsttotaal zoals
vastgesteld dooí
gemeentelUk
stembureau

Reactie gemeentelijk stembureau op het verschil

l3 ,-8 x-g

L t, /,o
I

in Lt, \ LÍ

3 +u 6q i aN6ebó< ,tett
q 30 l

I

IL Qq qí ). I ot,tGplaw lhr...

LUsttotaal zoals
vastgesteld
dooí
stembureau


