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Proces-verbaal van een stembureau in een gemeente waar een

centrale stemopneming wordt verracht
De verkiezing van de leden van het Waterschap Hollandse Delta
in maart 2023
Gemeente Rotterdam
Kieskring Waterschap Hollandse Delta

1. Stembureau, locatie en openingstijden

1a Stembureaugegevens tijdens stemminq

3 <:; r

Adíes/localre siembuÍeau

CÍ A?cloote 
^@ 

6 qO

Adres/locatre slembuíeau

Dag Maand

,tf ,? 2,, L \
Openi^gslijden (van - lol)

tJ1 7o 1' oo

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

Dag Maand Openrnqslitden (van - lol)

1b Stembureaugegevens tijdens !C]!!.ES (op lijstniveau)

Wanneer vond de telling (op lijstniveau) plaats?

DaS Maand Jaaí Trtd (van - lol)

Datum §o 3\)2 --l I OJ

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 omschÍijving locatie

f-T-r

[-T--]
[-T-t
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2. Aanwezigheid slembuÍeauleden

Houd per stembureaulid de tijden bij waarop het lid bij de zitting aanwezig was

VooÍletleÍs AchteÍnaam

Aanwezig op hel slembureau

Deg Maand Jaat

\ t-trc-l tnfl aai 5tq

f aa,r hl-lu r ÀÉn"/

t5

i5 o9.i
zc,L4
l, 7-\
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')

EEf*-]

[',nr 3;l
1) Tird (van - ror)

è

\[
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l5'

tEt

SHIFT 2:

lcr-jt[t
fz_l

is

TELLERS:
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Vul hieronder de aantallen geldige stempassen, volmachlbewijzen en kiezerspassen in bii A, B en C
Tel bi D de aanta en bij elkaar op.

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

Aantal geld i9e kiezerspassen

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

B lít
c o

4. Aantal uitgebrachte stemmen

o

a

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat

Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten

Totaal aanlal gelelde stemmen ( E + F + G = H )

E Eoy
F ll

I

3. Aantal toegelaten kiezers

Aantal geld ige stempassen Ff-@-t?zo

Ia;;

U gaat nu de stembiljetten tellen en beoordelen.
Het aantal getelde slemmen moet gelijk zijn aan het aanlal toegelaten kiezers (D = H).

Vul hieronder de aantallen in en lel dezé bii elkaar op.

H
td 

uq

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



ls eÍ een verschil tussen het aantal loegelaten kiezers (rubiek 3, ondedeel D) en het aantal uitgebrachte
stemmen
(rubríek 4, onderdeel H)?

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

Er zrn méér stembiljetten geteld. Noteer hoeveel stembiljetten er zi.in meer geteld

Mogelijke verklaringen voor het verschil
VeÍnald hierondet hel aantal keer dat de onderstaando situatios zich hebbon voorgodaan

Aantal keren dat er een stembiljet te veel is uitgereikt

o Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het veÍschil
(vemelcl heronclet de andaíe ve*latingen en het aanlal keeí dat deze siluaties zich hebben voorgedaan)

Aantal keÍen dat er geen verklaring is voor het verschil

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

o 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
(vemeld hieÍonder de andarc ve*laringan en het aantal keer dat deze silualies zich hebben voorgedaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

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

z

tr-l
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Mogelijke verklaringen voor hel verschil
Vormeld hiercndot het aéntal kéet dal de ondeBtaande silualios zich hobben voorgedaan.



6. Bezwaren van kiezers
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Hebben aanwezige kiezers bezwaren geuit?

Bezwaren zin klachten of opmerkingen van kiezers.
Voofueelden 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 telling: een stem wordl onlerecht geldig, ongeldig of blanco
verklaard, het resultaat van de telling wordt niet bekendgemaakt, het resultaat van de lelling 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.

LgËgp! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

t ta, iLhr Uu.-r-l <,r-r v\ LL-'. ,.t rt ! /-t rr" ,r^-r '1

+i ,.r.cl. t[ (Lj 1ia-, )[<- _! t'.^u..r t{ kld.A
o I k -:É

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

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

Omschrijf de onregelmatigheden of bijzonderheden en vermeld hoe vaak hier sprake van was.
L.,gt3,p! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

...^€il 4F-.'"r,,.. -,", ,E qn
/

)
Ir

1

^, 
(;,

7. Onregelmatighedenofbijzonderheden

Onregelmatigheden en bijzonderheden

LI,
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Noteer in deze rubiek de naam van alle stembureauleden die bijde telling aanwezig zijn
Oat zijn in elk geval de vootzitter en minimaal lwee andere stembureauleden.

n^. "/L\í{,
Namen slembuÍeauleden

AA uo.. 6cr->I-t-(

o ,r(U

é [.. lr.,-

L-.

() t,^,.1.. L*, ,-.^

O

8. Stembureauleden aanwezig bij de telling

glgp; U vult in rubriek I alleen de namen in.
VeNolgens ondedekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal ín rubiek 9.

1

2

3 I -9r-.,ti.
4

(5

6

7

1 FÉ
2
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Bijlage Voorlopige telling op lijstniveau

LrstnummeÍ en Lijslnaam

o

o
Totaal: B D \

Vul het totaal in bij Rubriek 4, onderdeel E.

í WaterschapspaÍtii Hollandse Delta \ z \

2 VVD v I
3 PaÉij van de Arbeid (P.v.d.A.) ) S
4 SOPLUS *\ \

5 CDA I \
6 Hollandse Delta Natuurliik 2 L

7 Water Natuurliik f, (t

8 Staatkundig GereformeeÍde Partij (SGP) 7 ]
I ChristenUnie É )

10 AWP voor water, klimaat en natuuÍ '7

ll BBB L I
12 Partii voor de Dieren 6

13 JA2í I J

14 GOUD 7

'15 Belang van Nederland (BVNL) 5 ,)

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

l
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o

o

Deel B in te vullen door het
telteam op donderdag 16

maart 2íJ23 in Ahoy Rotterdam

Einde Deel A
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*tI= Gemeente
Rotterdam

o

Stembureaunummer

3
Proces-verbaal
Waterschap Hol[andse Detta

Dee[ B

Teltafelnummer

6 o.r

Naam

Tafetteider

Tafetcontroteur

Coördinator te[hat
(bij telverschitten)

o

0 L

.,Dn\6

ll .v (Z\. o .
yh )tlqrnólhuv

In te vutlen door het tetteam op donderdag 1ó maart
2023 in Ahoy Rotterdam
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Uitkomsten per stembureau

Vul voor elk stembureau aízonderlijk deze bijlage in.

Nummer stemburea, ÀO \
Locatie stembureau (indien het een mobiel stembureau botrefr, vult u dat in) Cegued'tr&r^q= 40

Vul hierorder de aantallen in zoals vastgesteld door het stembureau (zie rubriek 3 van het pr@es-vetbaal van
het stembureau).

Aantal geldige stempassen A 1to
Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas) B t\lt Aantal geldige kiezerspassen c C)

Hel aanaal lot de stemming loegelaaen kiezers ( A + B + C = D )

Vul hieronder de aanlallen in zoals vastgesteld door het gemeentelijk slembureau/slembureau voor het
openbaar lichaam.

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat É &
Aantal blanco stembiljetten

G q

a Het lotaalaantal geaelde stembiljetlen ( E + F + G = H )

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

tr Ja. Ga verder met rubriek 4

{ Nee, maar het stembureau heefr een verklaring gegeven voor het verschil. Vul hieronder het aantal stembiljeften in dal meer

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

r t,\'r ! r,..,, l

L Aantal toegelaten kiezers

831

2. Aantal getelde stembiljetten

,>b

pl a . n..A

o

Aantal ongeldige stembiljetten

' Tel voor dit onderdeol de aanlallen stemmen die op elke lijst zijn uitgebrachl bij elkaar op.

H (

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

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

L
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Naar aanleiding van het geconstateerde onverklaarde verschil heeft het gemeentelijk stembureau de stempassen,
kiezeBpassen 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

Aantal geldige kiezerspassen (pas om le stemmen in andere gemeente) c.2

Het aantal tot de stemming toegelalen kiezers door het gemeentelUk

stembureau. Tel op! ( 4.2 + 8.2 + C.2 = D.2 )

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

tr Ja. Ga verder met rubriek 4

o tr Nee, eÍ zijn méer stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld?

El Nee, er zijn minder stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn eÍ minder geteld?

Verklaar het verschiltussen het aantal toegelaten kiezers en hel aantalgetelde stembiljetten. Vermeld hoe
vaak hier sprake van was. Er kan meer dan één verklaring zijn.

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

Hoe vaak is eÍ 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?
(vermeld hiercndet de andera verklaingen en hoo vaak et sprcke van was)

Hoe vaak is er geen verklaring voor het verschil?

t

o.2

Hoe vaak heeft een kiezer het stembiljet niet ingeleverd?
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4. Bij gecombineerde stemmingen

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

$ Nee

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

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

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

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

o

5. Aantal stemmen per lijst en per kandidaat

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

Zie volgende pagina's

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Naam kandidaat &
kandidaalnummet

Sjoukes,
W.A. (Wim) (m) (, o

29

o

o

tr

26Moorman
C. (Chris) (m)

Wesdorp.
t!4 G J (Mayke)(v)

2a

t
Oosterlee.
R.J.B. (Rob)(m)

de GraaÍf-
van Lith.
K.J. (Karen) (v)

2

4

5

6

7

8Kumas,
F (Fatih)(m)

Wesdorp,
A A (Aíie) (m)

van Brugge.
PMJ (Paola) (v)

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

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

Speelman,
M. (Mart) (m)

van Egmond,
W A (Willem) (m)

't0

I

Smulders-Evers,
B J (Bosalie) (v)

Heiindijk,
H. (Bert) (m)

11

12

13Kromhout,
M (Maarten)(m)

\

Boeren-de Snaijer,
A.A.A (Anneke) (v)

Kraienbíink-Meinds,
J (Janneke) (v)

14

15

16

17

18

de Snaijer.
J. (Jan) (m)

Verhorst.
Y (Yvonne) (v)

Janssen,
M P (Maícel) (m)

19de Jonge,
J.M.M. (Jos) (m)

20de Bruine.
M.W. (Wilma) (v)

21van derSluis.
B H (Bas)(m)

D W.C (Dion) (m)

25

22

23

24

Vermeer.
A (Alice) (v)

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

Frt.

J F.J. (Jan) (m)

Subtotaal 2

\ L t

0

Lijst 1 Waterschapspartai Hollandse Delta

1

S

d

'lI

Westbroek
H (Henk) (m)

van Rhrjn'
de Geus
L (Leny) (v) tl

t

E
lrl

l
l

I
A

T

F]Subtotaal 1

Totaal (1 + 2)



5
van Oorschol.
J.J.M. (Frank) (m)

1

2

3

4Veenhuizen.
H B (Bertine) (v)

van Ditmars,
T.E. (Terry) (v)

Peeterman.
T.A.G. (Theo) (m)

2
5Noortman,

H J. (Hein)(m) e
2Boender.

H O. (Heleen) (v)

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

6

7 o
IGoudriaan

R (Bichard) (m)

IWilbrink,
J (Jorinde) (v)

10Speters,
D. (David) (m)

l'lNooídeímeer-Swemmer.
M.C.A. (Tineke) (v)

12

M.L. (Marijn) (m)

13Bernrng-
Van Oostveen.
C.M. (ïni) ív)

14Boom.
W l,l. (Weíner) (m) \

l5de Gíaad,
H.A. (Henk) (m)

r6de Kool,
A.J. (Aad)(m)

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

18vanArkel.
P (Peteo (m)

19Ouwerkerk.
A. (Aal) (m)

Liist 2 VVD
Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechts , met het laatste cijíer.

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

Pag. ó van 20

o

o

a
W
l4l

6

Totaal re



Liist 3 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Pag.7 van 20

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

IWiersma-
den Dulk,
H H ÍHennie) ív) 4

I
2van Lammeten

J (Joris) (m)

Verbeek,
J (Johan) (m)

4Lrevense.
T (Tom) (m)

5Schaap,
W. (Wytze) (m)

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

7van dér Linden
C A.C (Lieke) (v)

't Hoen,
PW (Petra) (v)

Bobbemond.
J.M. (Jan) (m)

8

I

10Slengs-NiihoÍ,
J (Hanneke)(v)

,)
ó

11van den Ooden
A.P. (Adri)(m)

12van Stiin,
B. (Bernhaíd)(m)

13Kickert-Scholting,
O A (Dorien)(v) t

14Geeíings,
H (Harry)(m)

Totaal

I3
4

T?E

l!
T
42

-t



o

7
3Velders.

M.C. (Bie0 (v)

Lijst 4 SOPLUS Pag. 8 van 20

Zet in elk vakje één cljfer. Begin rechts, met hel laatsle ciiÍer.

Zondervan,
N.M (Nalasja) (v)

2

O

o

Totaal

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

van Scheiindel.
A.N.N/l (Nico) (m)

1

3l

[TATI



q1Winkels
B.B.T.T. (Bíanco)(m)

2Wegman,
G.J.M. (Mariin) (m)

Haílmann,
J.J.N.4. (Josephine) (v)

4van den Berg,
H. (Henk)(m)

5de Klerk.
A. (Arie) (m) I

6OostenÍijk,
T.C. (Theo) (m)

7van Gelder,
L.A. (Leo)(m)

Ivan Kampen,
W E. (Wim) (m)

Ivan der Heijde-Keijzer,
M. (Marcella)(v)

n
10van de Pol,

M (l/ax)(m)

11van der Schaaf,
D. (Diík)(m)

-12
van deí Pols,
L.C.P (Leo) (m)

\
13Keijzeí-Westhoeve,

E.B. (Liesbeih) (v)

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

\
'15

van Rossum,
N A. (Ellen)(v)

16Boeter,
J P (Jan)(m)

Lijst 5 CDA
Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechts , met het laatste cijfer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

\ qTotaal

Pag. 9 van 20
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Zet in elk vakie één cijÍer. Begin rechts , met het laatste ciiíer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Hoístmeieí,
P H. (Piet Hein) (m)

26

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

2

Raad,
l. (les) (m)

28

Rood2and.
J. (Johan)(m)

29

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

5 van de Zande.
F. (Ferdinand)(m)

30

van Nes-
de Man,

Petra

van deí Meeí.
R C.J.H. (Bob) (m)

7

Boelhouwer
N.P (Nathalie) (v)

8

o
Ouak,
A. (Aart) (m)

Faber,
J. (Jacob) (m)

10

Benders,
J.PH.N4 (Jos) (m)

't'l

Heiindijk,
M. (Maanen)(m)

15

Steehouwer,
M A (Michel) (m)

16

't7 Pikaart,
L. (Leon) (m)

42

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

van Stappen
A (Arie) (m)

l8 Huber.
J. (Johan) (m)

43

Doedens,
E H. (Eimert) (m)

t9

Arnold,
E.B. (Ed)(m)

Klootwiik,
P (Pleun) (m)

21

Pannekoek.
W (Wiebe) (m)

van Mauíik.
S C. (Simon) (m)

23

Holterhues.
F.W (Frank) (m)

25

3van l\,4aunk-de GraaÍÍ
[,4 J (lvlarjo) (v)

4OverwateÍ.
L A. (Leen) (m)

Olijve,
K. (Rien)(m)

Bosman.
C J. (Celeste) (v)

12

13

den Hollandeí,
C A (Kees) (m)

Schep.
J (Jan)(m)

3r

33de Vogel,
J (Jan)(m)

Víijenhoek,
W C. (m)

Biemond.
W. (Willem) (m)

den Drijver,
N A J. (Jan) (m)

34

35

36

Sleehouweí.
M. (Marian) (v)

van Ív1aunk.
A L. (Adrie) (m)

Kloet.
A (Adíiaan) (m)

38Schelling,
G J. (Bert) (m)

39Boendeí.
H (Henk)(m)

Bosland
A.P. (Anlhonie)(m)

von Burg,
A R (Alexande4 (m)

41

40

Subtotaal 2

Totaal (1 + 2)

van de Linde
C.B. (Coo (m)

de Sutter- Bèslers.
M J. (Ria) (v)

1

LO.l
lr
E
#

II

E6

H

't4

20

Subtotaal 1

trt$
E

I
l24

L ]

T-I-lol
rnhl

ITlztól



Liist 7 Water Natuurlijk Pag. 11van 20

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Mollema,
A (Anne)(m)

tw,tkP.ns-
van Geloven,

KorÍ,
W (Wiesje) (v)

van deí Horst.

lS J.J. (Servaas)(m)

Paleí-von Wasserthal
MJ (Manan) (v)

Lucas,
R (Reye4 (m)

de Neef-Scholte,
M (Miriam) (v)

[r-' .*
[r. (Mark) (m)

N
4

Raaphorst,
E P (Ernst) (m)

26

27

2A

29

30

31

32

33

34

35

36

37

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

2 Grelberl,
L. (Leo) (m)

3 Verhagen.
D.J. (Diík) (m)

4 I
5

6

7 van Veen,
A.E (Anneke) (v)

Bouwer-
van Schie,
F (Femke) (v)

Seriese,
L (Lennard) (m)

B .1
óo

de Looí,
A E (Arend) (m)

I

Hottrnga,
F.H.H. (Folkert) (m)

10 Kruit,
H. (Rik) (m)

Koorjman.
A. (Aíie) (m)

van den Boqerd,

l. (Peler) (m)

lanrs,
PE. (Peggy)(v)

Slachleí,

[E 
J. (Elen) (v)

Bietvelt,
lvS (Vincen0 (m)

l1 Briggeman.
T.M. (Íheo) (m)

12 H_
13

I 
Brouwer,

]4. 
(Aard)(m)

ln""n.
I n.e.p lnoo) l.)
I van'tZetíde.

lc. (Kees) (m)

I 
aoot,
G. (Gerben) (m)

l14

15

van den Berg.
M (N4anon)(v)

16 Scherberjn,
P P (Flip) (m)

van Buígel,
O. (Oirk) (m)

Krk 't7

O M (R,nus)(,r)

Fousert-Poeder
C.M C (Claudia) (v)

l8 l
19 Klok,

l.F. (les) (m) 
- _

l\,rout,

P (Piet) (m)

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

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

Kalkman,
R.C. {Raymond)(m)

Rood,

Gasl,
J.A. (Ron) (m)

20

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

r

22

Blauw,
N (Nienke) (v)

Blokhuizen.

23

24

A B. (Alfred)(m) E C (Elrne)(v)

I
I

van den Houl
A Y (Annemane)(v)

,4-

$

Subtotaal 1 Subtotaal 2

Totaal (1 + 2)

3 Sq(

Krevit.
J (Joost) (m)

a
ó

Zet ln elk vakje één ciiÍer. Begln rechls , met het laatste cijíer.

Naam kandidaat &
kandldaatnummer

1

-Hl

21

I

Mesker,

9lc"ï!.)
Zilverberg,
L. (Bartjan) (m)

van deí Ree,
A H (Arne) (m)

Sleegh,
J.PR M (John) {m)

l

+

r
t

Kleinpaste,
G.J (Gertjan)(m)

[;;*
HJW (Hein)(m)



Liist 8 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Pag.L2van 2O

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

t qIde Jon9,

2Slaal,
B (Bert)

3Visser,
M.L. (Thijs)

\
4van den BeÍg,

A PJ (Alberl-Jan)

5Gíinwis,
P C. (Peter)

6Houweling
A. (Adíi)

van deí Duijn Schouten,
C A (Kees)

Breedveld,
J S (John)

7

8

Hoogendoorn,
P (PeteÍ)

10Kardux,
A.J (Aren-Jan)

llvan der Linden,
A. (Aíie)

12Lekkeíkeík,
FJ. (Fíank)

r3van Gurp,
A.T (Adrie)

14Mat2e,
J K (Johan)

\
't5

Kranendonk
P (Pete4

16Born,
A.G.M. {Marco)

17den Beslen.
A J (Aart-Jan)

18Stoop,
Í4. (Teunis)

ï

l

Totaal @



Lijst 9 ChristenUnie Pag. 13 van 20

Zet in elk vakje één cijier. Begin rechts , mel het laalste cijfer

eermelleí
P (Haíy)

Verkaik,
J W. (Job)

2

Goeíee,
A. (Andie)

3

4

5

jTanis.Keiizer

]P[, (Elma)

loe voeo, 7

IMJ.

Ë
(Rinr)

tman

O :'ET"'
den Hollandeí
D (Dirk)

9

I
lebrugqe,
B J. (BeínaÍd)

E" ,""."1
J.P C. (Stan)

11

Hoek,
G [4. (Geílo)

12

den Hanog
J. (Johan)

13

Pipping,
C.lí. (Conny)

14

Spaans,
E J M (Erik)

't5

Bestman.
D J (Dirk Jan)

í6

La Rose
M I (Maikel)

17

o 18Gíinwis-Díiesse
M N (Mrranda)

E;d",Dri"stt rt;
LJ. (Jacob)

19

Koornneeí,
lí.C (Maíco)

20

Sies,
S J. (Setkin)

22

L-lFröling-Kok.
J A. (Jantien)

II 3

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

1

\

8

10

q

3

ï-

Schnerder.
W (Willem)

Oostía,

gArjen)

m
E

5

o21

Roblln.
P (Piet)

Totaal



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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

van Zeijl,
B. (Bas)(m)

Pag. 14 van 20

6

o

o

t
1van Zeijl,

F.J (Fokke) (m)

vander Heiden-van der Blom, 3

B.J (Bernadette)(v)

2

4Prins,
FJ (Fred) (m)

Tíoost,
l. (lna) (v)

Totaal

Liist 10 AWP voor water, klimaat en natuur

Kraaii,
R. {Buud) (m) l

5lI
blI

a

IIetr



Lijst 11 BBB
Zèr in elk vakje één cijÍer. Begin rechts, mel het laatste ciiÍer

Pag. 15 van 20

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Hage-Barendregt
N.4.N. (Maaike) 4

3
5
t
4
t-

2

LagerwaaÍd,
J (Han)

Sommeling,

Ec9,)
Wesdorp,

] 
Àr. (Michelle)

lvo",
lJ. (Jan)

I w"rn"",,
lJ.P (Jan Pieler)

lo,oilr,
lM. (Marianne)

llacoos,
I PE. (Petra)

3

4

5

6

7

8

o I

I 
Terlouw,

I P. (Peter)

Reedijh,
lD (D'rk)

10

11 ()
à(-

van den Brink
G. (Geurt)

'12

o

van der Euk
PJ (Piel)

1

2

i

Totaal trtilf



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

Naam kandidaal &
kandidaalnummer

Klompenhouwer
L M (Lisa)

van de Peppel
S (Sabnna)

van Broekhoven-van lvlierlo
R.N.D. (Benate)

Ondeídelinden
S E. (Suzanne)

Venderbos-Lambinon,
C. (Cees)

den Boer.
R A.A (Robert)

Faber,
A (Alex)

Pag. 1ó van 20

o
van der Holsl,

Bekke.s.
A.J T (Lydra)

D D te lle)

Groenewege
PJ L. (Pieler)

o

Totaal t-T6?

Lijst 12 Partij voor de Dieren

Canlon
B. (Barl)

2

1

3

5

?l5l

^w\b-Tt
hsïr16

7

I

I

r0

ll



Lijst 13 JA21 Pag. 17 van 20

Zel in elk vakje één cijler. Eegin rechts , met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

van Zaalen.
F P. (Frans) (m)

4

O

o

6 q
\

\

Boos,
S.M. (Servaas)(m)

Kegel,
FJ (Fred) (m)

I

2

3[,leiieí,
P (Pakick) (m) q

5

Totaal

o

TI M



6
1Struijs,

J P (John)(m)

2Kweekel,
A.A. (Adri) (m) \

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

Lijst 14 GOUD Pag. 18 van 20

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

Naam kandidaat &
kandidaalnummèr

O

o

?

L]

Totaal I L



ÍVAN BUUíEN.

t'r.J. (Meinderl) (m) E
2Jansen,

R. (Bobert) (m) 2
3Btonwasser.

M.E.J (Marc) {m)

4de Jong-Kamst
S. (Shaíon) (v) 2

I 55van der Velden,
P (Pele0 (m)

6

Lijst 15 Belang van Nederland (BVNL) Pag. 19 van 20

Zet in elk vakje één cijíer. Begin rechls, mel hel laatste ciiÍer

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

o

o

a
óTotaal

IDedert.
W.J. (Wybren) (m)

r4



6. Verschillen met de door het stembureau vastgestelde lijsttotalen

Pag. 20 van 20

ls er voor een of meer lijsten spÍake van een verschiltussen enezijds 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 gemeentelijk stembureau?

tr Nee

f. Ja -, Vul d" narolgende tabet inen geef zo mogetijk een verktaring

o

a

LUstnummer en
-naam

Liisttotaal zoals
vastgesteld door
gemeentelirk
stembureau

Reactie gemeenteliik stembureau op hèt verschil

I\ rr3 t2\ 2x K's\  z
\2 6s 6+ ox#fi,+4zd

I \ I

Lijsttotaal zoals
vastgesteld
door
stembureau


