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

1. Stembureau, locatle en openingstijden

Adres/localie stembuÍeau Dag Maand

3r/

1b Stembureaugegevens tijdens tellinq (op lijstniveau)

Wanneer vond de telling (op lijstniveau) plaats?

Dag Maand Jaat Tijd (van - lot)

Datum '15 c zo'z E.lq5 @rlIE
Waar vond de telling (op lijstniveau) plaats?

ADe telling vond in het stemlokaal plaats.

tr De telling vond op een andere locatie plaats. Adres oÍ omschrijving locatie:

Openrngsliiden (vafi - lol)

-)- -r 5loJ Lc_t 2_ 3 o+ .3O

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

Adres/localie slembureaLl Dag Maand Op€nlngsujden (van - lot)

,

o

[-t

Proces-verbaal van een stembureau in een gemeente waar een
centrale stemopneming wordt verricht

1a Stembureaugegevenstijdensstemminq

[-T-t

[-T-t
[-T-

[-T-t
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Aanwozig op h€l slembureau

DaS Maand Jaa(
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TELLERS:

o DaS Maand Tiid (van - lol)
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2. Aanwezigheid stembuÍeauleden

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

SHIFT í:

Tijd (van - tot)
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3. Aantal toegelaten kiezers

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

Aa ntal geldige stempassen

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

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

tI.0
B í(

c b c

o

o

U gaat nu de stembiljetlen lellen en beoordelen.
Het aantal getelde 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

Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten

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

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

G Y

Aantal geldige kiezerspassen

o bsLt

4. Aantal uitgebrachte stemmen

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

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Vermeld hieronder hat aanlal keer dal de ondeíslaande siluàhes zich hebben vootgedaan

Aantal keren dat er een stembiljet te veel is uitgereikt

o Aanlal keren dat er een andere verklaÍing is voor het verschil
(verrneld hiercndet de ancléíe vorklaíingen en hel aanlal keer clal deze situalies zich hebben voorgedaan)

Aantal keren dat eÍ geen veÍklaring is vooÍ het verschil

Er ziin minder stembiljetten geteld. Noteer hoeveel stembilietten er minder zirn 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
(vemald hie@nder de andare ve*laringen en hel aanlal keet dal deze siluaties zich hébben voorgedaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

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

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

pruee; Ga dan door naar rubriek 6.
E )A ) verklaar dan hierna het verschil, door in te vullen hoe vaak u onderstaande situaties
heeft geconstateerd.

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Vemald hioronder het aanlal keer dal de onderstaande silualies ztch hebben vooígedaan.
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Hebben aanwezige kiezers bezwaren geuit?

Bezwaren zijn klachlen of opmerkingen van kezers.
Vootbeelden van bezwaren van kíezers 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 wordt onterechl 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 hel niet eens is met de
kiezer. Heeft het stembureau een reactie op het bezwaar? Noteer die dan ook.

@Ëpp! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

o

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

7. Onregelmatighedenoíbijzonderhedeno
Waren er onregelmatigheden of bijzonderheden tijdens 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 ging af en het stemlokaal moesl worden ontruimd, activiteiten in oí
rondom het stemlokaal beinvloedden de kiezer.

Omschrijf de onregelmatigheden of bijzonderheden en vermeld hoe vaak hier sprake van was-

Lglgp! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

On regelmatig heden en bijzonderheden

6. Bezwaren van kiezoÍs
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8. Stembureauleden aanwezig bij de telling

Noteer in deze rubàek de naam van alle slembureauleden dte bijde lelling aanwazig zijn
Dat zijn in elk geval de vootzitter en minimaal twee andere stembureauleden.

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

Namen slembureauleden

(

o

o

e/0,1/'

1

2

3

6

7
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Bijlage Voorlopige telling op lijstniveau

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

Lijslnummeí en Lijstnaam

o

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

í Waterschapsparlij Hollandse Delta B 14

2WO 9
3 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)

,L o (

4 sOPLUS 3 tl
5 CDA

o./- 1-

6 Hollandse Delta Natuurlijk a J
7 Water Natuurlirk u

Iot-
8 Staatkundig Gereformeerde PaÉij (SGP) u

a) I9 ChristenUnie

10 AWP voor water, klimaat en natuur rJ cl

11 BBB Ll I
í2 Parti, voor de Dieren t ,
13 JA21 Lt (,

í4 GOUD

a

q

15 Belang van Nederland (BVNL) 7 ,,

II

ó 14 1Totaal:

c
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Deel B in te vullen door het
telteam op donderdag 16

maart 2ÍJ23 in Ahoy Rotterdam

Einde Deel A

I
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Stembureaunummer

3
Proces-verbaal

Dee[ B

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

Teltafelnummer

\nG

Naam

Tafelleider

Tafelcontroleur

Coördinator tethal
(bij tetverschitlen)

L
o

o

2

LLtcoS l\qe(

A D,o,N

Waterschap Hotlandse Delta
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Uitkomsten per stembureau

Vul voor elk stembureau afzonderlijk deze bijlage in.

Nummer stemburea, 3 i?
Locatie stembureau (indien het een mobiel stembureau betreff, vult u dat in)

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesteld door het stembureau (zie rubriek 3 van het proces-vetbaal van
het stambureau).

Aantal geldige stempassen

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

o Aantal geldige kiezerspassen

Hea aanaal lot de stemming loegelalen kiezers ( A + I + C = D )

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesteld doo( het gemeentelijk slembureau/stembureau vooÍ het
openbaar lichaam.

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat E 6tt6
Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten

o Het totaalaantal getelcle slembiljaflen ( E + F + G = H )

' Tel v@r dít onderdeel de aantallen stemmen die op elke lijst zijn uitgebracht bij elkaar op.

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

I Ja. Ga veÍder met rubriek 4

1. Aantal toegelaten kiezers

A

B

c L)

65"

F 3
G 5

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

( cvntht (arinfu W!"uenhc'v\t

D

2. Aantal getelde stembiljetten

H l'''5q

tr Nee, maar het stembureau heefr 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.

tr Nee, €r 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 volmachtbewi,zen opnieuw geteld en het aantal toegelaten kiezers voor dit stembureau als volgt
vastgesteld:

Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelitk of via ingevulde stem- ot kiezerspas) 4.2

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

Het aantal tot de stemming toegelaten kiezers door het gemeentelijk
stembureau. Tel op ( 4.2 + 8.2 + C.2 = O.2 )

ls het aantal toegelalen kiezers (D.2) en het aanlal getelde slembiljellen (rubriek 2 onder H) gelijk?

tr Ja. Ga verder met rubriek 4

o tr Nee, eÍ zijn méér stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld?

Verklaar het verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten. Vermeld hoe
vaak híer sprake van was. Er kan meer dan één verklaring zíjn.

Hoe vaak heeft een kiezeÍ 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?
(vermeld hierohder de andeíe verklaíingen en hoe vaak er spÍake van was)

Aantal geldige stempassen

o.2

tr Nee, er zijn minder stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er minder geteld?

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

Hoe vaak is er geen verklaring voor het verschil?
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Zijn er stembiljetten, stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen van een andere verkiezing aangetroffen?

E Nee

C Ja, er zrn 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 burgemeester en wethouders/het bestuurscollege

Noteer hier het aantal stembiljetlen, dan wel slempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen dat is
aangetrofíe n.

o

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

Zie volgende pagina's

o

4. Bij gecombineerde stemmingen

5, Aantal stemmen per llist en peÍ kandidaat



Liist 1 Waterschapspartij Hollandse Delta
Zet in elk vakie één clifer. Begin rechts , met het laatste cijÍer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Mooíman,
C (Chris) (m)

26

Wesdorp,
M G.J (Mayke) (v)

28

29

o

o

q 1
2Bijsdijk,

C L.K (Cicilia) {v) t
3Kalle

J.H. (Hans) (m)

I

4

5

6

7

KJ K

Wesdorp
A A (Arie) (m)

van Bíugge,
PMJ (Paola) (v)

Oosterlee.
RJB (Rob)(m)

de Graaí-
van Lilh.

8Kumas,
F. (Fatih) (m) T

I
Speelman,
Nl. (Marl) (m)

10

9

I
11Smulders-Evers.

R J (Bosalie) (v)

12Heijndrik,
H. (Bert) (m)

13Kíomhout.
M (Maarten) (m)

')
I

Boeíen-de Snaijer,
A.A.A. (Anneke)(v)

Verhorst,
Y (Yvonne)(v)

't4

15

16Janssen.
M.P (Maícel) (m)

l7de Snaijer,
J. (Jan) (m)

18Kra,enbrink-Meinds
J. (Janneke) (v)

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

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

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

Vermeer,
A. (Aljce) (v)

21

22

23

D.W.C (Dion) (m)

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

25Fit.
J.F.J (Jan) (m)

Totaal (1 + 2)

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 5 van 20

Sjoukes,
W.A (wim) (m)

1

Westbroek,
H. (Henk)(m)

van Rhrln-
de Geus.
L-(!e!UlY)

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

tïr
fl

I

ll

Subtotaal 1 Subtotaal 2ILt l m
M



Ivan Oorschot.
J J N, (Frank)(m)

2van Ditmars
TE (Teíry) (v)

3Peelerman,
TAG (Theo) (m)

4Veenhuizen
H B (Benine)(v)

5Nooílman,
H J. (Hein) (m)

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

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

IGoudíiaan,
R (Bichard) (m)

sWrlbíink,
J. (Jorinde)(v)

10Spelers,
D {David)(m)

3
11Noordermeer-Swemmer.

MCA (ïneke) (v)

van de vreede.
M L (Maíijn) (m)

l3Berning-
Van Oostveen,
C.U (Tini) Iv)

14Boom.
W.M. (Weíne0 (m) \

't5
de Gíaad.
H A. (Henk) (m)

de Kool,
A J (Aad) (m)

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

18van Arkel,
P (Peter) (m)

19OuweÍkerk,
A (Aat) (m)

Lijst 2 VVD
Zet in elk vakje één ciirer. Begin rèchts , met het laatste cijleÍ.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

o

o

Totaal

Pag. ó van 20
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1Wiersma-
den Dulk.
H.H. íHennie) {v)

(, 3
2van Lammeren,

J (Joris)(m) 7 O

1
3Verbeek.

J. (Johan) (m)

4Lievense.
T (Tom) (m) j
Schaap,
W (Wytze) (m) 1
van den Berg.
J.J. (Job) (m)

'?_

van der Linden.
C A.C (Lieke) (v) 3
'I Hoen.
P W. (Petra) (v) I

IRobbemond.
J M. (Jan)(m)

r0Stengs.NijhoÍ
J. (Hanneke) (v) T

'tí
van den Ouden.
A P (Adri) (m)

'12van Slrjn,
B (Bernhard)(m) L

l3KickeÍt-Schotting,
D.A. (Doraen) {v) I

14Geerlings,
H. (Harry) (m)

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

Zet in elk vakie één cijler. Begin rechts , mel hel laatste ciiÍer.

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

o

a

I

5

i
8

l

Totaal [Ti[otó-l



,|
van Scheijndel.
A N tí (Nico) (m) t q

2ZondeNan.
N.M (Natasja)(v) \ L

3VeldeÍs.
M C. (Riet) (v) I 7

Lijst 4 SOPLUS Pag. 8 van 20

Zet ln elk vakie één ciiÍer. Begin rechts , met het laatste cijíer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

3 3Totaal
-T

tt



5
1Winkels.

B.B T.T (Branco) (m)

l
2Wegman,

G.J M. (Marijn) (m)

Hartmann,
J.J M. (Josephane) (v) 3

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

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

6Oostenrijk,
Í.C. (Theo)(m)

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

Ivan Kampen,
w E (Wim) (m)

Ivan deí Heijde-Kerjzer,
M. (Marcella) (v)

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

lÍvan der SchaaÍ
D (Drrk) (m)

12van der Pols,
L.C P (Leo)(m)

l3Keijzer-Westhoeve,
E B. (Liesbeth)(v)

14van deÍ Velde,
J.C.J. (Joa0 (m)

l5van Rossum
N A (Ellen) (v)

16Boeler.
J.P (Jan)(m)

Liist 5 CDA
Zet in elk vakie één cijÍer. Begin rechts, met het laatste ciiÍer.

o

a

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 9 van 20
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3
7
\

r1Benders.
JPHM (Jos)(m)

12Olijve.
K. (Rien) (m)

Lijst 6 Hollandse Delta Natuurlijk
Zet in elk vakje één cijíer. Begin rechts, met het laatsle ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummeÍ

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

de Sutteí- Besters
M J (Ria)(v)

Horstmeier.
PH {Piet Hein) (m)

26

2
i Schep,
J (Jan) (m)

27

3 Raad,
l. (les)(m)

2A

Overwaler.
L.A. (Leen) (m)

4 Roodzand
J. (Johan)(m)

29

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

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

30

van Nes-
de lían.

6 Vnienhoek.
W.C. (m)

31

Petra

van deí Meer,
R C J.H (Rob) (m)

7 Biemond.
W (Willem) (m)

1
5

Boelhouwer.
N P (Nathalie) (v)

8 33

o 34
Ouak,
A. (Aart) (m)

I

Faber
J. (Jacob) (m)

r0 van iraurik,
A.L. (Adíie) (m)

35

den Drijveí,
N.A.J (Jan) {m)

36

Kloet,
A. {Adriaan) (m)

Bosman,
C.J (Celeste) (v)

13

den Hollandeí.
C A (Kees)(m)

14

Heiindijk,
M (Maarten) (m)

15

Sleehouwer
[4 A (Michel) (m)

16

Middendorp,
WAA (Wim)(m)

17 Pikaarl,
L. (Leon) (m)o

18 43
van Stappen
A (Arie) (m)

Hubeí,
J. (Johan) (m)

Doedens,
E H. (Eimert) (m)

l9

AÍnold,
E B (Ed) (m)

20

\
Klootwijk,
P (Pleun) (m)

21

Pannekoek.
W. (Wiebe) (m)

22

van lvlaurik.
S.C (Simon) (m)

23

Holterhues.
FW (Frank)(m)

24

25

I

z
Bosland.
A P (Anlhonie) (m)

von Burg,
A B. (Alexandeo (m)

41

38

39

40

Schelling,
G J. (Berl) (m)

Boendeí.
H. (Henk) (m)

Totaal (1 + 2)

van de Linde,
C B (Co4 (m)

Pag. 10 van 20

Sleehouweí
H.J. (Henk)(m)

E.l*"**.0" or""r,
JMJ (Mario) (v)

I

de Vogel,
J (Jan)(m)

Sleehouwer,

]M (Marian)(v)

L1

t-----t----

42

I IE
ffi

Subtotaal 1 Subtotaal 2lz!l ll



Lijst 7 Water Natuurlijk Pag. 11van 20

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Raaphorst,
E P (Ernst) (m)

26

o

o

B
íMollema,

A. (Anne) (m)

L
2Wilkens-

van Geloven,
K.B. (Konnie)iv)

3KoíÍ,
W. (Wiesje) (v) ()

4van der Horsl
S.J J. (Servaas)(m)

5Patervon WasseÍthal.
N4.J. (N4arian) (v)

6Lucas,
B. (Reyeo (m)

3de NeetScholle,
[,4. (N4irjam)(v)

8Hopman,
M. (Mark) (m) L
de Loofl,
A.E. (Arend)(m)

\
10Hottrnga,

F H H. (Folkert) (m)

1íKooijman,
A. (Aíie) (m)

12van den Bogerd,
P (Pete, (m)

Tanis,
PE. (Peggy)(v)

Slachter,
E.J (Ellen) (v)

13

14

15Rietvelt,
V.S. (Vincent) (m)

FouseÍt-Poedeí
C.lM.C. (Claudia)(v)

16

17

18

van den Berg,
L4. (Manon) (v)

Kik,
M. (Rinus) (m)

19Kleinpasle,
G.J. (Geíljan) (m)

20Gasl,
J.A. (Bon)(m)

Ruater,

H J.W. (Hein) (m)

22

23Blauw,
N. (Nienke)(v)

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

24Blokhuizen.
A B. (Allred)(m)

25van den Hout,
A.Y (Annemarie)(v) z

31

2A

29

30

Verhagen,
D J. (OiÍk)(m)

Mesker,
C. (Cees) (m)

Zilverbeí9,
L. (Bartjan)(m)

van der Ree,
A.H. (AÍne) (m)

A.E. (Anneke)(v)

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

Seriese,
L. (Lennard){m)

32

33

34

Briggeman,
T.M. (Theo) (m)

35

36

Kruit,
B. (Rik)(m)

Brouwer,
A. (Aard)(m)

38Haan,
B.E.P (Rob) (m)

39van 'l ZelÍde,
C. (Kees)(m)

Boot,
G. (Gerben) (m)

Scherbeijn,
P P (Flip) (m)

41

40

42van Burgel,
D. (Dirk) (m)

43Steegh,
J.PR.[r. (John) (m)

van dea Pol-Loomans,
L. (Lies) (v)

47

44

45

46

Klok,
lF. (les) (m)

Mout,
P (Piet) (m)

3

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

48

49

50

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

Kievit,
J. (Joost) (m)

C) qSubtotaal 2

l-4 zTotaal (1 + 2)

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

Subtotaal 1 3

Gielberl.
L (Leo) (m)

7

21

Schuurmans,
TJ C. (Theo)(m)



1de Jong, q
2Staat

B. (Beít)

3Visseí,
M L. (Thiis)

4van den Berg
A.P J. (Albert-Jan)

5Grinwis,
PC (Peter)

Houweling,
A. (Adri)

7van der Duijn Schouten,
C A (Kees)

8Breedveld,
J S. (John)

IHoogendoorn,
P (Peteo

10Kaídux,
A.J. (Aren-Jan)

í1van der Linden,
A (Arie)

Lekkerkerk,
F.J. (Frank)

13van GurP,
A.T. (Adrie)

14lMatze,
J.K. (Johan)

15Kranendonk,
P (Peter)

16Born,
A.G.M. (Maíco)

17

18Stoop,
T.A. (Teunis)

Lijst I Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Pag. L2 van 20

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

L

12

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

Totaal [[



Lijst 9 ChristenUnie
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste ciiler.

Naam kandidaal &
kandidaatnummor

Pag. 13 van 20

o

o

I 7
I

Scheermeijer.
H.J P (Haííy)

1

2Verkaik,
J W (Job)

3Goeree
A. (Andre)

4Schneideí,
W (Willem)

Tanis-Keiizer
P M (Elma)

5

6

Oostra,
A (Arjen)

1
7de Moed.

M J (Bini)

8Houlman,
E.E (Erica) I

Iden Hollander.
O. (Drrk)

10Tebíug9e.
BJ (Bernard)

11van Heemsl.
J PC (Stan)

12Hoek
G.M (Geíto)

13den Hartog,
J. (Johan)

14Pipping,
C M. (Conny) I

't5
Spaans
E J M (Erik)

't6
Beslman,
D.J (Dirk Jan)

17La Rose.
M.B (Markel)

18Grinwis-Driesse
M N (tíiranda)

.L

19van der Duiin Schouten
J. (Jacob)

KooínneeÍ,
M C ([,1arco)

21Sies,
S.J. (Selkin) 5
Bobiln
P (Piet)

Fíöling-Kok,
J A (Jan!en)

Totaal

20

23

E5E



Pag. 14 van 20

Zer ln elk vakie één cljÍer. Begin rechts , mel het laalste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

a

Ivan Zeijl.
F.J. (Fokke) (m) \ o

2Kraaij,
R (Buud) (m)

I

vander Heiden-vanderBlom. 3

B.J. (Bernadene) (v) \
4Prins,

FJ (Fíed)(m)

5Troost.
l. (lna) (v)

6van Zeijl,
B. (Bas) (m)

qTotaal

Lijst 10 AWP voor water, klimaat en natuur

ltl
l?l

tr



1Hage-Barendregt.
M N. (Maaike) + 7

2van deí Eijk,
PJ (Piet) (,

3Lagerwaard,
J (Han)

4Sommeling,
C (Coo

5Wesdorp,
M (Michelle) l

6

J (Jan) i
7Warnaer,

J P (Jan Piete0 I
IOudrjk,

t',4. (Marianne)

IJacobs,
PE. (Petra)

10

P (Peter)

11Beedrjk.
D. (Dirk)

12van den Brink
G (Geurt)

Lijst 11 BBB
Zet in elk vakjè één cljíer. Begin rechts , met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaal &
kandidaatnummeÍ

Pag. 1.5 van 20

o

o

6Totaal

\

E



í L B
2Klompenhouwer,

L.M. (Lisa) L I
3van de Peppel,

S. (Sabrina) 7 I
4van Broekhoven-van lvlieílo,

R N D (Benate)

5Onderdelinden.
S.E. (Suzanne)

6Vendeíbos-Lambinon,
C. (Cees)

7den Boeí,
B A A. (Robe.t)

8Faber
A. (Alex)

IBekkers,
A J T (Lydia) I

10
van der Holst,
D (Danielle) q

11Gíoenewege,
P J.L. (Piete, j

Lijst 12 Partii voor de Dieren Pag. 1.ó van 20

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

O

o

ö 5Totaal

Canton,
B. (Bart)

[[



1 +
.-
L

I

le

Lijst 13 JA21 Pag.l7 van 20

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

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

I'Ieijer
P (Palrick) (m)

3

van Zaalen.
F P (Frans) (m)

o

o

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Kegel,
FJ (Fred) (m)

1

i

Totaal

't 
lql6l



IStruijs,
J P (John)(m) 3

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

I

Lijst 14 GOUD
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts , met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

Daamen.
J K (Jacques)(m)

Pag.18 van 20

3

o

o

Totaal TTTq]



1van Euuren
M J (Meindert) (m) \

)(
2Jansen,

R (Robeít) (m)

3Btonwasser,
M E.J. (Marc) (m)

4de Jong-Kamsl
S (Sharon)(v) \

5van deí Velden
P (Peteo (m) L1

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

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

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

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

o

o

Totaal

T

T-t-l] E



6. Verschillen met de door het stembureau vastgestelde lijsttotalen

Pag. 20 van 20

ls er voor een of meer lÍsten sprake van een verschil tussen enerzijds het aantal op deze lijst uitgebrachte stemmen
zoals vastgesteld door het stembureau, en andezijds het aanlal op deze lijst uitgebrachle stemmen zoals
vastgesteld door het gemeentelijk stembuÍeau?

tr Nee

LirstnummeÍ en
-naam

Lijsttotaal zoals
vastgesteld
door
stembureau

Liisttotaal zoals
vastgesteld door
gemeentelijk
stembureau

Reactie gemeenteliik stembureau op het verschil

o

o

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


