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De verkiezing van de leden van het Waterschap Hollandse Delta
in maart 2023
Gemeente Rotterdam
Kieskring Waterschap Hollandse Delta

'1a Stem bu rea u gegeve n s tijdens stemminq

Adres/localie slembuÍeau D69 luaand

')t I t5 0j Lo2-3

1b Stembureaugegevens tijdens tellinq (op lijstniveau)

Wanneer vond de telling (op lijstniveau) plaats?

OaS Maand JaaÍ Trld (van - lol)

Datum

Waar vond de telling (op lrstniveau) plaats?

tr De tellinq vond in het stemlokaal plaats.

tr De telling vond op een andeÍe locatie plaats. Adres of omschrijving locatie

Openingslijden (van - tol)

o L ,o /í s O

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

AdÍes/localie slembureau Dag Maand Open nqstlden (van - lol)

o

Sa.r (. ^ À,," i nr

Proces-verbaal van een stembureau in een gemeente waar een

centrale stemopneming wordt verricht

'1, Stembureau, locatie en openingstijden

[--t--

rT-t



Pag.3 van L0

tr

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

VooílelleÍs AchleÍnaam

o

SHIFÏ 2

VooÍletlers AchleÍnaam

Aanwezig op het slembuÍeau

Dag Maand Jaat Trtd (van - lol)

)o

Trtd lvan - lol)
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Voorlelters Achleínaam Titd (van - lol)
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2. Aanwezigheid stembureauleden
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Vul hieronder de aantallen geldige stempassen, volmachtbewizen en kiezerspassen in bij A, B en C
Tel bi D de aantallen bi elkaar op.

Aanta I qeld ige stempassen 4,t&
Aàntal geldige volmachtsbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of
kiezerspas)

Aanta I geldige kiezerspassen

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

Tel op +

B 55
c

5oS

o

o

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat

Aantal blanco stembiljetten

Aa ntal ongeldige stembiljetten

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

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

E I

F

1

5oc>

3. Aantal toègelaten kiezers

D

o

4. Aantal uitgebrachte stemmen

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

H

?
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5. Verschil tussen het aantal toegclaten kièzers en het aantal uitgebrachte stemmen

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

tr 
^/EE 

à Ga dan door naar rubriek 6.

>XiA ) Verklaar dan hierna het verschil, door in te vullen hoe vaak u onderstaande situaties
heeft geconstateerd.

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

a Aantal keren dat er een andere verklaring is vooÍ het verschil
(vemeld hierondet da andere ve laringen en het aanlal keeÍ dat deze siluaties zich hebben voorgedaan)

Aantal keren dat er geen veÍklaring is voor het verschil

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

Mogelijke verklaingen voor het verschil
Vermeld hiorcnder hel aantal keet dat de ondeÍstaancle siluaties zich hebben voorgedaan

o 3
Aantal keren dat er een stembiljet te weinig is uitgereikt

Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil
(vermeld hieíondeÍ do andere verklatingen an het aanlal keer dat deze siluaties zich hebben vootgeclaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil o

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Vermeld hioronder het aanlal keet dat de ondelslaande silualies zich hebben vootgedaan.

Aantal keren dat er een stembiljet te veel is uitgereikt

Aantal keren dat een kiezer het stembiljet niet heeft ingeleverd
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Bezwaren van kiezers6

Hèbben aanwezige kiezers bezwaren geuit?

Bezwaren zijn klachlen 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 tidens de telling: een stem wordt onterecht geldig, ongeldig of blanco
verklaard, het resultaat van de telling wordt niet bekendgemaakt, hel 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.

Elgp! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

( 2< ra L..t-t O/,11 ,1 , L,L 41. t 17 lt rt t
a4q .(

.L Stzilre4la"/a
2t4 é4

ë/, Ltr{ríl ZL t
o -ez.t p(q t' c-- t1,t A lilt í [ /l'4 tzz. mt+àztI

7. U[4

w

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

7. Onregelmatighedenofbiizonderhedeno
Waren er onregelmatigheden of bijzonderheden tijdens de stemming en te ing?
Voorbeelden: een of meer stembureauleden waren te laat of zijn niel gekomen, de slemöus was vol en er was
geen tweede stembus, het brandalarm ging af en het stemlokaal moest worden ontruimd, activiteiten in of
rondom het stemlokaal beinvloedden de kiezer.

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

Lgt3.p! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

O n regelmatig h eden en bijzonderheden
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Noteer in deze rubriek de naam van alle stembureauleden die bij de tellíng aanwezig zijn
Dat zijn in elk geval de voorzitter en minimaal twee andere stembureauleden.

@lgpJ U vult in rubiek I alleen de namen in.
Vervolgens ondeiekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubríek I

61,LnA
Namen slembureauleden

S chao-L<*e

k
o (",,._

. t/^ Ë

"lc-

o

8. Stembureauleden aanwezig bij de telling

1

2

3

4 I'

5

6

7

1

2
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Bijlage Voorlopige telling op lijstniveau

1 Waterschapspartii Hollandse Delta B 7
2WD 2 o
3 Partii van de Arbeid (P.v.d.A.) 0 , t,
4 50PLUS L 0
5 CDA 4 2
6 Hollandse Delta Natuurlirk 4 0
7 Water Natuurlijk 3 4
8 Staatkundig GereÍormeerde Partii (SGP) I
9 ChristenUnie

.l o
10 AWP voor water, klimaat en natuur 4 0
,I 1 BBB e 6
12 Partii Yoor de Dieren 4 z
13 JA21 3 q
,I4 GOUD Z
15 Belang van Nederland (BVNL) Z I

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

Ltstn!mmeÍ en Lijstnaam

Vul het totaal in bij Rubriek 4. onderdeel E.

o

o Totaal: qlq 3

5
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o

Deel B in te vullen door het
telteam op donderdag 16

maart 2023 in Ahoy Rotterdam

Einde Deel A
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Gemeente
Rotterdam

3 T T
o

Stembureaunummer

Proces-verbaal
Waterschap Hotlandse Delta

Dee[ B

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

Teltafelnummer

Naam

Tafe[[eider

Tafetcontro[eur

Coördinator tethal
(bij telverschitten)

o t1 r 3

TnP,i vn RoD';,nzV

1 Ja,ao"\La"d
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Uitkomsten per stembureau

Vul voor elk stembureau afzonderlijk deze bulage in.

Nummer stembureau 3 il
Locatie stembureau (indien het een mobiel stembureau betrefr, vult u dat in) 5 3

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

het stembureau).

Aantal geldige stempassen A 1qP
Aantal geldige volmachtbewijzen (schrifrelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas) B lr

o Aantal geldige kiezeÍspassen

Het aantal toa de slemming aoegelaten kiezers ( A + B + C = D )

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

E /113

Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten G I

o Het totealaantal getetde slembiliette n ( E + F + G = H )

' Tel voor dit onderdeel de aanlallen stemmen die op elke liist ziin uitgebrachl bii elkaar op

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

tr Ja. Ga verder met rubriek 4

E Nee, maar 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 verder met rubriek 4.

3st /,u q

í. Aantal to€gelaten kiezers

c

§o3

2. Aantal geteld€ stembiljetten

F /

3. Verschil tussen het aantal toegelaten kiezers 6n het aantal getelde stembiljètten

ot^. (/,

D

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat'

H BSJ,o

u^. W\;"lqtlt

D Nee, er is een onveíklaard verschil. Ga verdeí met het vervolg van rubriek 3.

!1;ezut /",# Lf ttr*h|J -) 
^yN,,ra.
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Naar aanleiding van het geconstateeÍde 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 (schnftelijk oí via ingevulde stem- of kiezerspas)

Aantal geldige kiezerspassen ípas orn ae stemmen in andere gemeente)

4.2 9vt
8.2 .l'r'
c.2 ö

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

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

fo3

o
tr Ja. Ga verder met rubÍiek 4

El Nee, er zrn méér stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld?

D Nee, er zijn minder stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er minder geteld? 3
ó

Hoe vaak heeft een kiezer het stembiljet niet ingeleverd? j
Hoe vaak is er een stembiljet te weinig uitgereikt? ()
Hoe vaak is er een stembiljet te veel uitgereikt?

Hoe vaak is er een andere verklaring voor het verschil?
(vermeld hiercndeí de ande@ ve laingen en hoe vaak et sprake van was)

o

o o

Hoe vaak is er geen verklaÍing voor het verschil? o

o.2

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 verklaring zijn.

Mogeliike veÍklaringen voor het verschil
Vermeld hoe vaak de volgende siluaties zich hebben vooÍgedaan.

6
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Zijn eÍ stembiljetten, stempassen, volmachtbewijzen oÍ kiezerspassen van een andere verkiezing aangetroffen?

( n"e

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

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

o

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

Zie volgende pagina's

o

4. Bij gecombineerde stemmingen

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

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

5. Aantal stemmen per lijst en per kandidaat



Liist 1 Waterschapspartij Hollandse Delta
zet in elk vakje één cijler. Begin rechls, met hel laatste ciiÍer.

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

Naam kandidaat &
kandldaatnummer

Wesdoíp,
M.G J. (Mayke) (v)

Moorman,
C (Chris)(m)

Westbíoek.
H. (Henk) (m)
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Sjoukes,
W A (Wim) (m)

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

/ 26

28

2 q

4

6

7

I

Wesdoíp,
A.A. (Arie) (m)

van Brugge.
PM J. (Paola) (v)

Ooslerlee.
R.J 8. (Rob) (m)

de Graaí-
van Lith,

o Kumas,
F. (Fatih)(m)

Speelman.
M. (Mart) (m)

KJ KaÍen

van Egmond,
W A (Willem) (m)

s

10

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

Kraienbrink-Meinds
J. (Janneke) (v)

de Jonge,
JMM (Jos)(m)

de Bruine
M.W (Wilma) (v)

1'l

18

't9

20

o

v

lI

29

L

van Rhijn-
de Geus.

q ?

3Kalle,
J H (Hans) (m)

2

2
2

12Heijndiik,
H. (Bert) (m)

13Kromhoul.
M. (Maaíen) (m)

14Boeíen'de Snaijer,
A.A A (Anneke) (v)

Janssen,
M P (Maícel) (m)

l5

l6

17

Verhoísl,
Y (Yvonne)(v)

de Snaijer,
J (Jan) (m)

I

van der Sluis.
B.H ÍBas) {m)

Vermeeí,
A. (Alice) (v)

21

22
I

D.W.C. (Dion) (m)

't Manneiie
J J (Johan)(m)

25

24

Frt,

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

d 6.Subtotaal 1 Subtotaal 2

Totaal (l + 2) d

1

1

-----1-

l
L

2

I

1 Í



Lijst 2 VVD
Zet in elk vakie één cijfer. Begin rechts , met het laatstè ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. ó van 20

o

o

1van Oorschol.
J.J.M. (Frank) (m) oI

2van Dilmars
Í E. (Teríy) (v)

3Peeterman,
ÍA G (Íheo)(m) A

4Veenhuizen.
H.B. (Beíline)(v)

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

6Boender.
H.D. (Heleen) (v)

1

1

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

8Goudriaan.
B (Richard) (m)

IWilb.ink,
J. (Jorinde)(v)

10Speters,
D (David) (m)

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

12van de Vreede
M.L. (N.4arijn)(m)

't3Berning-
Van Oostveen.
C.M. (ïini)(v)

14Boom
W M. (Werneí) (m)

15de Gíaad,
H.A. (Henk)(m)

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

't6

17

van Aíkel,
P (Peter)(m)

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

19Ouwerkerk,
A (Aao (m)

J
4
^-

Totaal

)L

18

_l

t o



Liist 3 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Pag.7 van 2O

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

.J

')1_ q
1Wiersma-

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

2van Lammeren.
J. (Joris)(m) L

3Veíbeek.
J. (Johan) (m) q
Lievense,
T (Tom) (m)

Schaap,
W (Wytze) (m)

4

5 t-
van den Berg,
J J (Job) (m)

van der Linden,
C.A.C. (Lieke) (v)

6

7

3
8't Hoen.

PW. (Petra) (v)

IBobbemond,
J.lU (Jan) (m)

10Slengs'NUhoÍ.
J (Hanneke)(v)

11van den Ouden
A P (Adri)(m)

12van Stiin,
B (Bernhard)(m)

13Krckert'Schotting.
D A (Dorien) (v)

14Geeílings,
H. (Haíy) (m)

____Lt6

ll
l

Totaal
f__l
L



Lijst 4 SOPLUS
Zet in elk vakie één ciirer. Begin rechts , met het laatste cijÍer.

van Scheijndel,
A.N.M. (Nrco) (m)

Velders,
[4 C. (Biet) (v)

3

o

o

2Zondervan
N.t'/1. (Natasja)(v)

I
_7

J
Z n

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Totaal
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Liist 5 CDA
Zet in elk vakie één cijÍer. Begln rechts, met het laalste cliÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummeÍ
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o

o

1Winkels.
B.B.TT. (Branco)(m) 0

2Wegman,
G J M. (Maíiin) (m)

q3Haítmann.
J.J M. (Josephine) {v)

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

5de Klerk,
A (Aíe)(m)

6Oostenrijk
TC (Theo) (m)

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

8van Kampen,
w E (Wim) (m)

Ivan der Heride-Keijzer,
M (Marcella) (v)

10van de Pol.
M (Max) (m)

't1
van deí SchaaÍ,
D (Dirk)(m)

t2van der Pols
L C.P (Leo) (m)

l3Keijzeí-Weslhoeve,
E I (Liesbeth) (v)

14van der Velde.
J C.J. (Joao (m)

15van Rossum.
N.A. (Ellen) (v)

16Boeleí
J P (Jan)(m)

I/12Totaal
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Liist 6 Hollandse Delta Natuurlijk
Zet ln elk vakje één ciiÍer. Begln rechts , met het laatsle cijÍer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

de Sutteí'Besters
M J (Bia) (v)

Sleehouwer.
H J (Henk) (m)

van Maurik-de Graafí,
M.J (Marjo)(v)

Overwater.
L A (Leen) (m)

Klapwijk,
J D B. (Juígen)(m)

van Nes-
de Man.
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26

272

294

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Horstmeier,
P.H. (Piel Hein) (m)

Schep,
J (Jan)(m)

3 Raad,
l. (les) (m)

Boodzand.
J (Johan) (m)

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

28

31

4t

5

6

7

Vírjenhoek,
W C. (m)

de Vogel
J. (Jan) (m)

Biemond.
W (Willem) (m)

van der l\,4eer,

R.C.J H (Rob) (m)

o
Boelhouwer
N P (Nathalie) (v)

Quak,
A. (Aart) (m)

Faber.
J. (Jacob)(m)

Benders.
J.PH.M. {Jos) (m)

33

34

36

38

39

40

8

9 Steehouwer
M (Marian) (v)

't0

ll

12

l3

14

r5

't6

17

18

19

21

25

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

den Díiiver.
N.A.J. (Jan)(m)

Olijve,
K (Bien) (m)

Heijndi,k,
M. (Maarten) (m)

Kloet,
A (Adriaan)(m)

Schelling,
G J (Bert) (m)

Bosman
C J. (Celeste) (v)

den Hollander.
C A (Kees)(m)

Steehouweí
M A (líichel) (m)

o
N.4iddendorp,

w A A. (wim) (m)

van Stappen,
A (Arie) (m)

Doedens,
E H. (Eimert) (m)

Arnold,
E R. (Ed)(m)

Klootwjk.
P (Pleun) (m)

Pannekoek.
W (Wiebe) (m)

ven Maurik
S C. (Simon) (m)

Hollerhues.
F.W. (Frank)(m)

Boender
H. (Henk) (m)

Bosland,
A.P (Anthonie)(m)

von Buíg,
A R (Alexander) (m)

Pikaart,
L. (Leon)(m)

Hutleí
J (Johan)(m)

42

43

20

I
22

23

24

J

8Subtotaal 1 Subtotaal 2

Totaal (1 + 2)

van de Linde,
C B. (Coí) (m)

[[[,Tr]

I l
+l
+
+

F

E l

L

-

l
l

t

ill -I D



Liist 7 Water Natuurlijk Pag. 11van 20

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

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Mollema.
A (Anne) (m)

Raaphoísl,
E P (Ernsl) (m)

Wilkens-
van Geloven

2 Gielbert,
L (Leo)(m)

27

KR Konnre ó
3 n 28

Kori.
W (Wresje) (v)

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

4 29

Pater-von Wasserthal
M J. (tíaíian) (v)

5

C. (Cees) (m)

ZilveÍberg, 30

Bartjan)(m)

Lucas,
R. (Reyeo (m)

6 van der Bée
A.H. (Aíne) (m)

31

de NeetScholte
M (N4rrjam) (v)

7
A E (Anneke)(v)

32

Hopman
M (Mark) (m)

I Bouwer-
van Schre

33

O F Femke

de Lootf.
A E (Arend) (m)

I Seraese,
L (Lennard)(m)

34

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

10 Kruit,
R (Bik) (m)

35

Kooijman.
A (Arie) (m)

't1
Briggeman.
TM (Theo)(m)

36

van den Bogerd,
P (Peler) (m)

12 Brouwer,
A. (Aard)(m)

37

Tanis,
PE (Peggy)(v)

13 38

Slachter.
E J. (Ellen) (v)

'14 39

Bietvelt,
V S. (Vincent) {m)

15 Bool,
G. (Geíben) (m)

40

16 Scheíbeijn.
P P (Flip) (m)

41

Kik,
M. (Rinus)(m)

't7 van Burgel,
D. (Drík)(m)

42

o
43Fousert-Poeder,

CMC (Claudia) (v)

18 Steegh,
J PR lt4. (John)(m)

Kleinpaste,
G J. (Geíljan) (m)

't9
Klok,
l.F. (les) (m)

44

GaSt,
J A (Ron) (m)

20 45

van Dort,
lM. (lneke) (v)

21 46

Rurter,
H.J.W. (Hein) (m)

22 47

Blauw.
N (Nienke)(v)

Kàlkman
R.C. (Baymond) (m)

4A

Blokhuizen
A.B. (Alfred) (m)

24 Rood.
E C. (Elane) (v)

49

van den Hout
A.Y. (Annemarje) (v)

25 50

-T-r-13
-T-l.,lI'

Kieut.
J. (Joost) (m)

-

-

I lO I loJ (D'Ík)(m)

I Mesker.

l

1

ï

26

2t--

+tl#+

I 8,,.
I ln ep tnoott.l

I van tzellde,
C (Kees) (m)

l
I

I

] van den Berg.

lM (Manon)(v)

. I lMoul

ll lP(Pier)(m)
; ffi *, P",t."-"""
l) lL (Lies)(v)

lSchuuÍmans.
lT.J c (Theo)(m)
t__

I §)

Totaal (1 + 2)

Subtotaal 1 Subtotaal 2



U

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

o

o

3
Ide Jong,

2Slaat
I (Bert)

3Visseí,
M L (Th,js)

4van den Berg
A PJ (Albert-Jan)

Grinwrs,
PC (Pete4 I

6Houwehng
A (Adri)

7van der Duiin Schouten
C.A. (Kees)

8Breedveld,
J S. (John)

9Hoogendooín
P (Peter)

10Kardux.
A J (Aíen-Jan)

11van der Linden
A. (Arie)

12Lekkerkerk.
FJ. (Frank)

't3
van Gurp,
A.T (Adrie)

14À,4atze,

J K. (Johan)

15Kranendonk.
P (Peteo

't6
Born,
A G.L (trarco)

17den Besten.
A.J. (Aart-Jan)

18Stoop,
T.A (Teunis)

.t

/

Naam kandidaat &
kandidaatnummeÍ

Pag.12 van 20

Totaal



Lijst 9 ChristenUnie
Zet in elk vakjè één ciiÍer. Begin rechts , met het laatste cijler.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 13 van 20

o

o

Scheeímeijer.
H.J P (Haíy)

,|

2Verkaik.
J.W. (Job)

5
3Goeree,

A. (Andie)

4Schneider,
W (Willem)

4
5Ooslra

A (Arjen)

6Tanis.Kerjzer,
PM (Elma)

7de Moed,
tí.J. (Rini)

IHoutman,
E.E. (Erica)

9den Hollandeí.
D. (Dirk)

van Heemst,
J.PC (Stan)

l0

1l

12Hoek
G M (Gerto)

l3den Ha(og,
J. (Johan)

Pipping,
C.M (Conny)

Spaans,
E.J M. (Erik)

l4

15

16Bestman.
D.J. (Dirk Jan)

3
17La Rose.

M B (Maikel)

18Grinwis-Driesse,
M.N (Miíanda)

19van deí Duijn Schouten,
J. (Jacob)

20KoornneeÍ.
N4.C. (Marco)

21Sies.
S.J (Setkin)

I

22Robijn,
P (P'el)

Fíöling-Kok
J A (Jantien)

Totaal

-

I

4l
-

Tebrugqe,

Ellqsgq

d



q

Liist 10 AWP voor water, klimaat en natuur
zet in elk vakje één cijÍer. Begin rechts, mel het laatste ciifer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 14 van 20

O

o

qIvan Zeiil,
FJ. (Fokke) (m)

2Kraaij
R (Buud) (m)

van der Heiden-van der Blom. 3

I J (Bernadette) (v) 3
4Prins,

FJ. (Fred) (m)

Troost,
I (lna) (v) I

6van Zei)l,
B (Bas)(m)

'/Totaal p



1Hage-Barendregt
M.N. (Maaike) 5 o

2van der Eijk,
PJ (Piet) J

3Lagerwaard,
J (Han) ó

4Sommeling,
C. (Coo

J
5Wesdorp,

N4. (Michelle)

6

J (Jan) 3
I

7Warnaer,
J P (Jan Pieter)

IOudijk,
M (Marianne)

Jacobs,
P E. (Petra)

10Tedouw
P (Peteo 1

11Beedijk,
o (Dirk)

2
12van den Brink,

G. (Geuíl)

Lijst 11 BBB Pag.15 van 20

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

tl
U í

I
9

Totaal



Lijst l2Partii voor de Dieren
Zèt in elk vakje één cijíer. Begln rechls, met hel lsatste cliÍer.

Naam kandidaal &
kandidaatnummeí

Canlon,
B (Bart)

Pag. 1ó van 20

o

o

.13 3
1 é

2Klompenhouwer
L N, (Lisa)

3van de Peppel
S lSabrina) I í
vàn Eroekhoven-van Mierlo. 4

R.N.D. (Renate)
,t

5Onderdelinden,
S.E. (Suzanne) 3

1

6Venderbos-Lambinon,
C. (Cees)

den Boeí.
B A A (Robert)

8Faber,
A (Alex)

IBekkers,
A J T (Lydia)

't0
van der Holsl
D (Danielle)

1'lGroenewege,
PJ L. (Piereo

9Totaal

7 o

1

7



Liist 13 JA21
Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechts , met het laatste cijÍer.

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

Pag.17 van 20

o

o

ó
t_ /a)t)

1Roos
S N,l. (Servaas) (m)

2Kegel
F.J. {Fred) (m)

(-l
I

3Meijer,
P (Patíick) (m) I

Lt
4van Zaalen.

F.P (Frans) (m)

3 7Totaal



IStrurjs,
J P (John) (m)

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

Lijst 14 GOUD
Zet in elk vakie één cijÍer. Begin rechts , met het laatste cijÍer.

Deamen
J K (Jacques) (m)

Pag. 18 van 20

3

o

o

J

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Totaal [r[lz



1

I

3Bronwasser,
[,t.E J (Maíc) (m)

4de Jong-Kamsl.
S. (Shaíon) (v)

5van der Velden
P (Pele, (m)

6Dedert,
W.J (Wybren) (m)

,,1

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

Zet in elk vakje één cijler. Begin rechts, mei het laatste cijíer.

o

a

L I

Naam kandldaat &
kandldaatnummer

lran Eurten.
M.J (Meindert) (m)

Jansen,
R (Roben) (m)

I

1l

l
,,1

c
1)

Totaal

-I--]



6. Verschillen met de door het stembureau vastgestelde lijsttotalen

Pag.20 van 20

ls er voor een of meer irsten sprake van een verschil tussen enezijds het aantal op deze lÍst uitgebrachte stemmen
zoals vastgesteld door het stembureau, en anderzijds het aantal op deze lijst uitgebrachte stemmen zoals
vastgesteld door het gemeentelrk stembureau?

g/ r'ree

E Ja -> Vul de navolgende tabel in en geef zo mogelijk een verklaring

o

o

Liistnummer en
-naam

Liisttotaal zoals
vastgesteld
door
stembureau

tt s6 SE I

IL )z )o z
t1_ 3q 2 ] -5

I

Liisttotaal zoals
vastgesteld door
gemeenteliik
stembureau

Reactie gemeenlelijk stembureau op het verschil


