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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

1. Stembureau, locatie en openingstijden

Ad.es/iocatle slembureau Dag Maand

1b Stembureaugegevens tijdens !gl!!.ES (op lijstniveau)

Wanneer vond de telling (op lijstniveau) plaats?

Dag [.4aand Jaat Tijd (van-tot)

Dalum o 5 00 a^
.1 (\

Openingslijden (van - lol)

o

r r)?r/J

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

AdÍes/localre slembuíeau Dag Maand OpeninqslÍden (vafl - loi)

[l-t [-T-t

Waar vond de telling (op lijstniveau) plaats?

a (flDe telling vono in het stemlokaal plaats.

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

+ l.\332 o-l :-( I

II

'la Stembureaugegevenstijdensstemminq

4 5b'1
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SHIFT .I:

Houd per stembureaulid de tijden bijwaarop het lid bijde zitting aanwezig was

Aanwezig op hel slembureau
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2. Aanwezigheld slembureauleden

Vooíletleís Achleínaam
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3. Aantal toegelaten kiezers
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Vul hieronder de aantallen geldige stempassen. volmachtbewijzen en kiezerspassen in bij A, B en C
Tel bi D de aanlalen bij elkaar op. ,t..,§aoz,

Aantal geld ige stempassen 6o-r
B Ir
c c

1"6
Aantal geldige volmachtsbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of
kiezeÍspas) 7 I
Aantal geld ige kiezerspassen {)

Í +

Totaal aantal toegelaten kiezers ( A + B + C = D ) t 1\

o
U gaat nu de stembiljetten tellen en beoordelen.
Het aantal getelde stemmen moet gelíjk zijn aan hel aanlal toegelaten kiezers (D = H)
vul hieronder de aantallen in en tel deze bij elkaar op.

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat 6Lt
L
7Aantal ongeldige stembiljetten

Totaal aantal getelde stemmen ( E + F + G = H ) Ea l 3l qq

o

E LL
F Z
G 2

o

4. Aantal uitgebrachte stemmen

Aantal blanco stembiljetten

ls hel aantal toegelaten kiezers niet gelijk aan het aantal uitgebrachte stemmen?
Verklaar dat op de volgende pagina.
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ls er een verschil tussen het aantal toegelaten kiezers (rubriek 3, onderdeel D) en het aantal uitgebrachto
stemmen
(rubiek 4, onderdeel H)?

tr l/EE ., Ga dan door naar rubriek 6.
a JA ) Verklaar dan hierna het verschil, door in te vullen hoe vaak u onderstaande situaties
heeft geconstateerd.

Er ziin mééÍ stembiljetten geteld. NoteeÍ hoeveel stembilietten er ziin mèeÍ geteld

Mogelijke veNaringen voor het verschil
Venneld hierondet het aanlal keer dal clo onalelslaancle silualies zich hebben vooeedaan

o
Aantal keren dat er een stembiljet te veel is uitgeÍeikt

Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil
(veïneld hiercndeíde anderc velklanngen an het aanlal keeÍ dat deze siluaties zrch hebben vooÍgedaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

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

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
(vormeld hieronder de andere verklaringen en het aantal keer dal deze situaties zich hebben voorgedaan)

Sb2;"rq A pp. -T.\ de sor.^s '.^:eL\-)Soh,rs ruieb

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

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

Mogelijke verklaingen voor het verschil
Vemeld hieíonder hol aantal koor dal de ondorstaande situali@s zich hebben vootgeclaan.

t



6. Bezwaren van kiezers

Hebben aanwezige kiezers bezwaren geuit?

Bezwarcn 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 telling: een stem wordt onterecht geldig, ongeldig of blanco
verklaard, het resultaal van de telling wordt niet bekendgemaakt, het resultaat van de telling is onjuist.

Leg alle bezwaren van kiezers vast ín dit proces-verbaal. Ook als het stembureau hel niet eens is met de
kíezer. Heeft het stembureau een reactie op het bezwaar? Noteer díe dan ook.
LSL9B! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

o

Bezwaren van kiezers tijdens de telling
I 1/1

,{ i\ )( i(0 --L a(

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 ging af en het slemlokaal moest worden ontruimd, acliviteilen in oí
rondom het stemlokaal beinvloedden de kiezer.

Omschijf de onregelmatigheden oÍ blzonderheden en vermeld hoe vaak hier sprake van was.
L,gtgp! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

On rege lmatig hede n en bijzonderheden
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Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

tC

7. Onregelmatighedenofbijzonderheden

A
)
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8. Stembureauleden aanwezig bij de telling

ElgE U vult in rubriek I alleen de namen in.
VeNolgens onderTekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubriek I

S ieshsees
Namen slembuíeauleden

E"l
o llYl rbl- Ltrn

7c t, h" (..Cq

t  e

a

Noteer in deze rubriek de naam van alle stembureauleden die bij de telling aanwezig zijn.
Dat zijn in elk geval de voorzitter en minimaal twee andere stembureauleden.

1 (

2

3 I

4

lr, tsva(5

7

1

t2
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Bijlage Voorlopige telling op lijstniveau

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

Lijstnummer en Lijslnaam

o

o

1 Waterschapspartii Hollandse Delta 1 3 c
2WD 5 -)

3 Partii van de Arbeid (P.v.d.A.) t q

4 50PLUS ?-.\ ()

5 CDA q 1

6 Hollandse Delta Natuurlijk ,1 l)

7 Water Natuurliik 3 ?

8 Staatkundig GereÍormeerde Partij (SGP) 4 L
9 ChristenUnie 2 3

10 AWP voor water, klimaat en natuur (9,

11BBB a ,1

12 Partij voor de Dieren 5 2
13 JA21 I o
í4 GOUD 2

í5 Belang van Nederland (BVNL) 3 3

Totaal: 6 6 q

Vul het totaal in bij Rubriek 4. onderdeel E.
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Deel B in te vullen door het
telteam op donderdag 16

maart 2023 in Ahoy Rotterdam

Einde Deel A
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*?À= Gemeente
Rotterdam

o

Stembureaunummer

Proces-verbaal
Waterschap Holtandse Detta

Dee[ B

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

Tettafelnummer

gDLt

Naam

Tafelleider

Tafelcontroleur

Coördinator telhal
(bij telverschitten)

a

3 3 3

L r", ol, k^ .í

Vt rr)o?/r?rrq
\
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Uitkomsten per stembureau

Vul voor elk stembureau afzonderlijk deze bijlage in.

Nummer stembureau

Locatie stembureau (indien het een mobiel stembureau betren, vult u dat in) vla 1a75{e in

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesteld dooÍ het stembureau (zie rubriek 3 van hel pr@,es-verbaal van
het stembureau).

Aantal geldige stempassen

Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas) B -+l
o Aantal geldige kiezerspassen c o

Het aanaal toa de stemming toegelaten kiezers ( A + B + C = D )

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

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat E 6+t
Aantal blanco stembiljetten F 2_

Aantal ongeldige stembiljetten

{a
Het toaaalaanlal getelde stembiljetten ( E + F + G = H )

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

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

K 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 veíklaringen over. Ga daama verder met rubriek 4.

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

1. Aantal toegelaten kiezers

A C)

ó+D

2. Aantal getelde stembiljetten

G 3
6+6

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

3]1

(

D

H

tr Ja. Ga veíder met rubriek 4.
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NaaÍ aanleiding van het geconstateerde 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 4.2 6ot
Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelijk ot via ingevulde stem- ot kiezerspas) 8,2 7t

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

ls het aantal toegelaten kiezers (D.2) en het aantalgetelde slembiljetÍen (rubríek 2 onder H) gelik?

c.2 o

6rc

o
E Ja. Ga verder met rubriek 4

6 Nee, er zrn méér stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn eÍ meer geteld?

X Nee, er zijn minder stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er mindeÍ geteld?

Verklaar het verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljeften. Vermeld hoe
vaak hier sprake van was. Er kan meer dan één verklaing zijn.

E2
%-

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 uitgeÍeikt?

o Hoe vaak is er een andere verklaring voor het verschil?
(verfield hierondeí de andere verklaringen en hoe vaak et sprako van was)

Hoe vaak is er geen verklaring voor het verschil?

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

o.2

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Vermeld hoe vaak de volgende situaties zich hebben vooÍgedaan.
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Zijn er stembiljetten, stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen van een andere verkiezing aangetroffen?

f,ru""

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 burgemeester en wethouders/het bestuurscollege

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

o

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

Zie volgende pagina's

a

4. BU gecombineerde stemmingen

5. Aantal stemmen per lijst en pér kandidaat



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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

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

Moorman.
C (Chris) (m)

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

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

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

Weslt roek.
H. (Henk) (m)

Pag. 5 van 20

26

272

3

4

5

6

7

28

29Wesdorp.
A A (Aíe) {m)

van Rhrjn-
de Geus
L (Leny) (v

van Brugge
PM.J (Paola) (v)

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

de Graaí
van Lilh,
KJ aren

o

o

l

Kumas,
F (Fatih)(m)

Speelman,
M. (t!4arl) (m)

I

I

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

Smuldeís-Evers.
R J. (Rosalie) (v)

10

11

Kromhout.
lvl (Maaíten)(m)

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

l3

14

Heiindijk,
H. (Bert) (m)

't5
VeÍhoíst,
Y (Yvonne) (v)

Janssen.
M.P (Marcel) (m)

de Snaijer.
J (Jan) (m)

16

Kíajenbrink-N4einds,
J (Janneke) (v)

de Jonge,
J.M tí. (Jos) (m)

18

't9

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

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

21

20

L
Veameer,
A. (Alice) (v)

D.W C. (Dion) (m)

22

23

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

Subtotaal 1 Subtotaal 2

í
a-)
Z-

Frt,

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

1 rlíl
r_lt

_.1

L ]
2]-ql
1 ]

_l!l
-]3

I l

12

r
+

tr -[T§
Totaal (1 + 2)

w



Lijst 2 VVD
Zet in elk vak,e één cijler. Begin rechts , met het laatste cijíer.

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

Pag. 6 van 20

o

o

1van Oorschol.
J J NI (Frank) (m)

a
U

2van Ditmars,
T E (Teíry) (v) (+

l+
Peeterman,
T.A.G. (Theo) (m)

Veenhuizen
H B. (Bertine) (v)

3

4 a
5

5Noorlman.
HJ (Hein) (m)

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

7Driespíong,
J.W.J. (Jan Willem) (m)

IGoudriaan.
B. (Richard) (m)

IWilbrink,
J. (Jorinde) (v)

10Speteís,
O. (David)(m)

1íNoordèímeer-Swemmer
M.C.A. (Tineke) (v) \

12van de Vreede,
M.L. (Mariin) (m)

13Beíning-
Van Oostveen,
C.M. íTini) (v)

Boom,
W M. (Werner) (m)

15de Graad.
H.A. (Henk)(m)

16de Kool.
A J. (Aad) (m)

't7van Noort,
H L.A. (Leon) (m) t

1Bvan Arkel,
P. (Pete0 (m)

1gOuweíkerk,
A (Aal) (m)

I

I

i

14

3

Totaal E]



1Wiersma-
den Dulk,
H.H. íHennie)ív) €

2van Lammeren
J. (Joris) (m)

(

3Verbeek
J (Johan)(m)

4Lievense.
T. (Tom) (m) t

Schaap.
W. (Wytze) (m) 3

6van den BeÍg,
J J (Job)(m)

7van der Linden.
C A C. (Lieke)(v) 2

I't Hoen,
PW (Peka) (v)

9Robbemond.
J M (Jan)(m)

10Stengs-Nijho,,
J (Hanneke) (v)

't'l
van den Ouden
A.P (Adíi) (m)

12van Slijn.
B. (Beínhard) (m)

13Krckeít-Schottang,
D A. (Dorien) (v)

Geerlings,
H (Harry)(m)

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

Zel in elk vakje één ciiÍer. Begin rechts , met hel laatste cijfer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

6Totaal

o

t

I I --

14

_l

l I lil



Ivan Scheijndel,
A.N M (Nico) (m) 2 4

2Zondeíven
N tí (Natasja) (v) 3
Velders,
M.C. (Riet) (v)

.i

Lijst 4 SOPLUS
Zet in elk vakje één cijíer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Pag. 8 van 20

o

o

Totaal IT-EIE



1Winkels
B.B.T.T. (Branco)(m) 2 3

2Wegman,
G.J.M. (Maíijn) (m) 2
Hartmaín.
J.J.tlr. (Josephine) (v) ll

4van den Berg
H (Henk) (m)

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

6Oostenrijk,
TC (Theo)(m)

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

Ivan Kampen
W E. (Wim) (m) 1

9van der Heijde-Keijzer,
IL (Maícella) (v) 7

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

't1
van der Schaal
D (DÍk)(m)

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

Kerjzer-Weslhoeve,
E B (Liesbeth)(v)

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

15van Rossum
N A (Ellen) (v)

't6
Boeler
J P (Jan)(m)

Lijst 5 CDA Pag.9 van 20

Naam kandidaat &
kandidaalnummèr

o

o

1

Zel in elk vakje één cijÍer. Begin rechls, met het laatste cijfer.

1

l

-1

II
---t------'1

-l

l3Totaal
Í



2 tde Sutter- Besters.
M.J. (Ria) (v)

van lvlaurik-de Graaí
[,t.J (Marjo) (v)

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

Í

3

4

5

Steehouwer.
H.J (Henk) (m)

Oveíwaler
L.A (Leen) (m)

van der Meer.
R.C.J.H (Bob) (m)

6

7

I

I

van Nes-
de Man,
P (Petra) (v)

Boélhouwer.
N P (Nathalie) (v)

Ouak,
A (Aaít) (m)

L

Sleehouwer.
M A (N4ichel) (m)

Middendoíp,
W.A A. (Wim) (m)

16

17

1Bvan Stappen,
A (Aíie)(m)

19

20

21

22

Doedens.
E H (Eimert) (m)

Aínold,
E R (Ed) (m)

Klootwijk,
P (Pleun) (m)

Pannekoek.
W (Wiebe) (m) 3

Lijst 6 Hollandse Delta Natuurlijk
Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechts , met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Naam kandidaal &
kandidaalnummer

trrstmerer. 26

P H (Piet Hein) (m)

Schep,
J (Jan) (m)

27

Flaad
I (les)(m)

28

Roodzand,
J (Johan)(m)

2S

van de Zande.
F (Ferdinand) (m)

30

Vrijenhoek,
W C. (m)

31

Biemond
W (Willem) (m)

de Vogel,
J. (Jan)(m)o 34Sleehouwer.
M. (Marian)(v)

Faber
J. (Jacob) (m)

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

35

Benders
JPHM (Jos)(m)

11 den Díijveí,
NAJ (Jan)(m)

Olijve,
K. (Rien) (m)

12 Kloet,
A (Adriaan) (m)

37

Bosman,
C.J (Celeste) (v)

13 Schelling
G J (Aed) (m)

den Hollander,
C.A {Kees) (m)

14 Boender,
H (Henk)(m)

39

Heijndijk.
M. (Maarten)(m)

15 Bosland,
A P (Anthonie) (m)

40

von Burg,
A R (Alexande0 (m)

41

Pikaart,
L. {Leon) (m)

42

o 43Huber,
J (Johan)(m)

25

Sublotaal 1 Subtolaal 2

Pag. 10 van 20

2

1-lI
L
TI

l

EI

o

L

van Maurik,
S.C. (S'mon) (m)

F-r""r*
IFW (Frank) (m)

lvan oe Linoe.

i 
c.B. (coo {m)

24

Cre
I rotaartr+zl I [-l3lo]



Liist 7 Water Natuurlijk
Zel in elk vakie één cijfer. Begin rechts, met hel laatsle cijíer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Mollema,
A (Anne) (m)

Raaphorst,
E.P (Eínst) (m)

26

Wilkens-
van Geloven, L Gielbert,

L. (Leo)(m)
27

KR Konnre

Korí,
W (Wiesje) (v)

3 Verhagen,
D.J. (oiík) (m)

28

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

4 Meskeí,
C. (Cees) (m)

29

Pateívon Wasseíthal.
M.J (Marian) (v)

5 Zilvetbee.
L (Bartian) (m)

30

Lucas,
R (Beyer) (m)

6 van der Ree.
A.H (Arne) (m)

31

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

7
A.E (Anneke) (v)

32

Hopman.
i.4 (Mark) (m)

8 Bouwer
van Schie,

33

o Femke) (v)

de Looff,
A E. (Aíend)(m)

Seriese,
L. (Lennard) (m)

34

10 Kruit,
R. (Rik) (m)

35

1'l Briggeman,
T M (Theo) (m)

van den Bogeíd
P (Peter) (m)

12 Bíouwer,
A. (Aard) (m)

Tanis,
PE (Peggy) (v)

13 Haan.
R.E P (Rob) (m)

38

Slachter,
E J (Ellen) (v)

14 van t Zellde.
C. (Kees)(m)

39

Boot,
G. (Gerben) (m)

40

Scherbeijn,
PP (Flip) (m)

van Burgel,
D. (Dirk)(m)

42

o
Sleegh,
J P R l,I (John) (m)

43

Kleinpaste,
G.J. (Gertjan)(m)

1S Klok,
lF. (les) (m)

44

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

20 Mout,
P (Piet) (m)

45

van Dort
l.M (lneke)(v)

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

46

Ruiter.
HJW (Hein)(m)

22 Schuurmans.
TJ C (Íheo)(m)

47

Blauw,
N. (Nienke) (v)

23

L Kalkman.
R.C. (Baymond) (m)

48

Blokhuizen.
A B (AlÍíed) (m)

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

49

50

1 9

)_

3
L

Rietvelt,
VS. (Vincent) (m)

15

'16

17

van den Berg,
U (Manon) (v)

Kik,
M (Binus) (m)

't8
Fousert-Poeder.
C M.C (Claudia) (v)

Subtotaal 1 Subtotaal 2

Totaal (1 + 2)

Kievit,
J. (Joost) (m)

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 1i. van 20

I

2

36

I

17---r---

uu

2l

Honinga,

I 
F H.H. (Forkerr) (m)

Koorjman

I 
A (Arie) (m)

E" d"" H"ut
1A Y (Annemane) (v)

I

1

IL
+

4

l

41
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Laist 8 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Pag. L2 van 20

Zel ln elk vakje één cljÍer. Begin rechls , met hel laatste cljÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

1de Jong, rl
2Staat.

B (Berl)

Visser.
M.L (Thijs)

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

5Grinwis,
PC (Pete4

van der Durjn Schouten.
C A (Kees)

6

7

I

Houweling,
A. (Adr')

BÍeedveld.
J S (John)

IHoogendoorn,
P (Pete0

10Kardux,
A J. (Aren-Jan)

1lvan der Linden.
A. (Arie)

Lekkeíkerk,
F.J (Frank)

van Gurp,
A T (Adíie)

12

13

14Malze,
J K (Johan)

15Kranendonk,
P (Peler)

í6Born,
A.G M (Maíco)

17den Besten,
A J (Aart-Jan)

18Stoop,
TA. (Teunis)

i
l

-

Totaal lr]Z



Lijst I ChristenUnie Pag. 13 van 20

Zel in elk vakie één cijÍeÍ. Begin rechts , met hel laatsle ciiÍer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

Fíöling-Kok,
J A. (Jantien)

23

1Scheermeiier,
H.J.P (Haíy) 1

2Veíkaik,
J w (Job)

3Goeree.
A (Andie)

Schneider,
W (Willem)

Ooslra.
A (Arien)

6Tanis.Keijzer
P M. (Elma)

de Moed,
M J (Rini)

Houtman
E E. (Eíica)

7

8

9den Hollander
D (Diík)

10Tebrugge
B.J. (Bernaíd) 2

't1
van Heemst,
J PC (Stan)

12Hoek,
G.M. (Gerto)

13den HaÍlog,
J. iJohan)

14Pipping,
C M (Conny)

r5Spaans
E J M (Eíik)

16Beslman.
D J. (DrrkJan)

17La Bose
M B (líarkel)

18Grinwis-Díiesse.
M.N. (Miranda)

l9van der Duiin Schoulen,
J. (Jacob)

20KooÍnneeÍ
M C (Marco)

21Sies.
S J. (Setkin) 2

22Robrjn
P (Piet)

I
lII

4

5

l
l
-+

l

-+

-.1

] ]

l1l

Totaal [IIztr]



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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 14 van 20

a

o

'|
van Zeijl,
F.J (Fokke) (m) 5

2Kraaij,
B. (Ruud) (m) 1
van der Heiden-vanderBlom. 3

B.J. (Bernadetle) (v) L
4Prins,

F.J (Fred) (m)

5Troost,
I (lna) (v)

6van Zeijl.
B (Bas) (m)

Lijst 10 AWP voor water, klimaat en natuur

l

Tolaal a



IHage-Barendregt
ir.N (Maarke)

l
5 9

2van der Eijk,
P J (PieD §

3Lager,Àaard
J. (Han) 3

4Sommeling,
C (cod Lr

t

5Wesdorp,
M. (Michelle) T

6

J. Uan)

7Warnaer,
J P (Jan Preter)

IOudijk.
M. (Maíianne) 1

Jacobs.
PE (Petía)

10Terlouw,
P (Pete0

11Beedrlk,
D (Dirk) 1

12van den Brank,

G (Geurt) L

Liist 11 BBB Pag. 15 van 20

Zet in èlk vakje één ciiÍer. Begin rechts , met het laatstè cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

ITotaal

l
_J

I tr



Lijst 12 Partii voor de Dieren

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 1ó van 20

o

o

1Canlon,
B (Barl) I 9

2Klompenhouwer,
L M (Lisa) t+

van de Peppel,
S (Sabrina)

.L

van Broekhoven-van Mierlo, 4

R.N.D. (Renate) t

5Onderdelinden.
S E (Suzanne) l

6Vendeíbos-Lambinon.
C. (Cees)

7den Boer,
R A.A. (Robert) I

Bekkers.
A.J.T. (Lydia)

8

I

Faber,
A (Alex)

Í

10
van deí Holst,
D (Danielle)

'll
Groenewege,
PJ L (Pieter) I

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

4

-l

I

Totaal [T-Flfl



1Roos.
S M. (Servaas) {m) + 9

2

E

4

6

Lijst 13 JA21
Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin Íechts , mel het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Pag.L7 uan 20

o

o

Kegel,
F.J. (Fred) (m)

Meijer,
P (Patrick)(m)

Ë2""b"
F.P (Frans) (m)

Totaal EO



I
1Struijs,

J P (John) (m)

2Kweekel.
A A (Adri) (m)

3

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummeÍ

Pag. 18 van 20

o

o

Daamen.

LJ 
K (Jacques) (m)

Totaal tr



1van Buuren,
lvl J (Meindert) (m)

2Jansen.
R (Bobert)(m)

3Bronwasset,
MEJ {Marc) (m)

4de Jong-Kamst,
S (Shaíon) (v)

van der Velden.
P (Peler) (m)

6Dederl
W J (Wybren) (m)

Liist 15 Belang van Nederland (BVNL)
Zet in elk vakje één cljÍer. Begin rechts, met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 19 van 20

o

a

3 3Tolaal

I
1

3

tl

q

2
ï

l



6. Verschillen met de door het stembureau vastgestelde lijsttotalen

ls er voor een of meer lijsten sprake van een verschiltussen enerzijds het aantal op deze lÍst uitgebrachte stemmen
zoals vastgesteld door hel stembureau, en anderzijds het aantal op deze lijst uitgebrachte stemmen zoals
vastgesteld door het gemeentelijk stembureau?

tr Nee

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

I

orl

o

Liistnummer en
-naam

Lijsttotaal zoals
vastgesteld door
gemeentelijk
stembureau

rltt0 <)() ] Aacr Í ,,St tl

BAd 3r 97 .f í wov- (.+ t.O
- I .'ít n"r> l .'l , z,

,t J
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Lijsttotaal zoals
vastgesteld
door
stembureau

Reactie gemeentelijk stembureau op het verschil


