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

Adrcílocatie stembureau Dag Maand Openrflgsitden (vào - lol)

S?4,nncn/o.n /3O o6 3o Ctr,b O

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

AdreVlocalie slembuíeau Dag Maand Openingsliiden (van - lol)

1b Stembureaugegevens tijdens tellinq (op lijstniveau)

Wanneer vond de telling (op lijstniveau) plaats?

Daq Maand Jaaí Trld (van'lol)

Datum

Waar vond de telling (op lijstniveau) plaats?

O doe tetttng vono in het stemtokaal ptaats.

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

'1. Stembureau, locatle en openlngstijden

'03 2 C'23.tí

Proces-verbaal van een stembureau in een gemeente waar een

centrale stemopneming wordt verricht

1a Stembureaugegevenstijdensstemminq

^-t) \t'.c.tI

[-T-t [-T-t

a\- )oJ.3
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SHIFT 1:

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

Àanwezig op hel sl€mbuÍeau

Oaq Maand Jaat Trtd (van - lol)
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3. Aantal toegelaten kiezers

Vul hieronder de aantallen geldige stempassen, volmachtbewijzen en kiezerspassen in bijA, B en C
Tel bij D de aanla en bij elkaar op.

Aanta I geldige stempassen

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

fotaal aanlal toegelaten kiezeÍs ( A + B + C = D )

B 6q

'l ,,-
46,

c C

o

o

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat

Aantal blanco stembiljetten

Aanta I ongeld ige stembiljetten

-§ 
'l

5Uu

G .-1

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

5

Aantal geld ige kiezerspassen

o €,r,n

4. Aantal uitgebÍachte stemmen

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

Totaal aantal getelde stemmen ( E + F + G = H ) H
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ls er een verschíl tussen het aantal toegelaten kiezers (rubiek 3, onderdeel D) en het aantal uitgebrachte
stemmen
@bnek 4, onderdeel H)?

tr /VEE ) Ga dan door naar rubriek 6.

@a ) Verktaar dan hierna het verschil, door in te vullen hoe vaak u onderstaande situaties
heeft geconstateerd.

Er zijn méér stembilietten geteld. Noteer hoeveel stembilietten eÍ zirn meer geteld

Mogelijke veflaingen voor het verschil
Vermeld hie@ndat het aantal keet dat de onderctaande situaties zich hebben vooeedaan

Aantal keren dat er een stembiljet te veel is uitgereikt

o Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil
(vemelc! hieíondet de andeíe vefulatingen en hel aanlal keer dal deze silualies zich hebben voorgedaan)

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

o
Aantal keren dat een kiezeÍ het stembiljet niet heeft ingeleverd

Aantal keren dat er een stembiljet te weinig is uitgeÍeikt

Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil
(vermeld hieíondet de andeíe veÍklaíingen en hel aantal keer dat deze siluaties zich hebben voorgedaan) U

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

C

3Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Vermald hioronder het aanÍal keer dat dé onderclaandé situàties zich hebben vootgodaan.
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Hebben aanwezige kiezers bezwaren geuit?

Bezwaren zijn klachten oí 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 teling wordt niet bekendgemaakt, het resultaat van de telling is onjuist.

Leg alle bezwaren van kiezers vast in dil proces-verbaal. Ook als het stembureau het niel eens ís met de
kiezer. Heeft het stembureau een reaclie op het bezwaar? Noteer die dan ook.

@tgp! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

a t) fLuir

n \,r

7. Onregelmatighedenofbijzonderhedena
Waren er onregelmatigheden of bijzonderheden tijdens de stemming en telling?
Vootbeelden: een of meer stembuÍeauleden waren te laat of zijn niet gekomen, de stembus 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 kíezer.

Omschrif de onregelmatigheden of bijzonderheden en vermeld hoe vaak hier sprake van was.

Lgtpp! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

On rege lm atig h ede n en bijzonderheden

( ,l 5íe
)r r ) met-

ií

OOkfr cncfrlr]n-d 'r.rt\ .fn Ee-2freLrS t-r ,."loS cPffr í:cfb't-
nc F h

6. Bezwaren van kiezers

Bezwaren van kiezers tijdens de telling



8. Stembureauleden aanwezig bij de telling
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Noteer in deze rubriek de naam van alle stembureauleden die bij de te ing aanwezig zin
Dat zln in elk geval de vootzitter en minimaal twee andere stembureauleden.

glgp! U vult in rubriek I alleen de namen in.
Vervolgens ondeiekenen al deze stemburcauleden het proces-verbaal in rubriek I

Namen stembuíeau eden

o

o

Í

+ O rn^n

l-r-r

o

rn CI

1

2

3

4

5

6

7

1 L kar;"rr
2
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Bijlage Voorlopige telling op lijstniveau

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

Llshummeren L,slnaam

vul het totaal in bij Rubriek 4, onderdeel E.

o

a

í Waterschapspaíij Hollandse Della 1-f tr

f I2WD
\) 63 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)

4 50PLUS -.1-

I 35 CDA

6 Hollandse Delta Natuurlijk )

7 Water Natuurliik ) Y
8 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) q

I ChristenUnie 3 ,o
\_)

l0 AWP voor water, klimaat en natuur I

<-r

,I 1 BBB 1
12 Partii voor de Dieren I

q 313 JA21

a14 GOUD

1
)) )í 5 Belang van Nederland (BVNL)

IIIIII

IIII

Totaal: T 8 §
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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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=l=
Gemeente
Rotterdam

Stembureaunummer

7
Proces-verbaalo Waterschap Hol[andse Delta

Dee[ B

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

T lnummer

o

Naam

Tafe[[eider

Tafetcontro[eur

Coördinator telhal
(bij tetverschitten)

3 5

Cb

Lu.tenr\e T$aoD

/a/,
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Uitkomsten per stembureau

Vul voor elk stombureau afzonderlijk deze bijlage in.

NummeÍ stembureau })s)
-T

Locatie stembureau (indien het een mobiel stembureau betrefl, vult u dat in)

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

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

o Aantal geldige kiezerspassen

Het aantal lot de stemming toegelaten klezers ( A + B + C = O )

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

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat E 5qt
Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembilietten

o Het loaaalaantal getelde slembi[etten ( E + F + G = H )

' Tel v@r dit onderdeel de aantallen slemmen die op elke lijst zijn uitgebracht bij elkaat op

ls het aantal toegelaten kiezeÍs (rubriek 1 onder D) en het aantal gstelde stembiljetten (rubriek 2 onder H) gelík?

f[ Ja. Ga verder met rubriek 4

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

'1. Aantal toegelaten kiezers

A 6zl,
B

t,

c O

o

2. Aantal getelde stembiljetten

F L>

G Ll

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

Aantal geldige stempassen

D
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Naar aanleiding van het geconstateerde onverklaaÍde 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

Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas) 8.2

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 = D.2 )

ls het aantal toegelaten kiezers (D.2) en het aantalgetelde stembilletten (ubriek 2 onder H) geliik?

tr Ja. Ga verder met Íubriek 4

o tr Nee, er zUn méér stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld?

tr Nee, er zijn minder stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljeften zijn er minder geteld?

Verklaar het verschiltussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten. Vermeld hoe

vaak hier sprake van was. Er kan meer dan één verklaring zijn.

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

Hoe vaak heeft een kiezer het stembiliet niet inqeleverd?

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?
(vefineld hierondet da andere verklaingen en hoe vaak et sqake van was)

Hoe vaak is er geen verklaring voor het verschil?

o.2
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Zijn er stembiljetten, stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen van een andere verkiezing aangetroffen?

d t'tee

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

aangetroffen. Deze stembescheiden moeten in apaíe pakken worden verpakt en worden
verzegeld en overgebracht naar het college van burgemeester en wethoudeÍs/het bestuuÍscollege

Noleer hier het aantal stembiljetten, dan wel stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen dat is
aangetroffe n.

o

(AfhankelUk van het aantal kandidaten bedraagt het aantal kolommen voor elke lijst één oí twee.)

Zie volgende pagina's

o

4. Bij gecombineerde stemmingen

5. Aantal stemmen per lijst en per kandidaat
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Zet in elk vakie één ciiÍer. Begln rechts , met het laalste cijfer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Naam kandidaat &
kandidaalnummeÍ

À,4oorman,

C. (Chris) (m)

26

Rijsdijk,
CLK (Cicilia) (v)

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

27

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

Westbroek
H. (Henk) (m)

28

van Rhijn-
de Geus,

29

L

o

o

't Mannelie
J J (Johan)(m)

24

4

5

6

7

KJ Karen

Wesdorp.
A A (Arie) (m)

van Brugge,
PM J (Paola)(v)

Oosterlee.
R J B (Bob)(m)

de GraatÍ-
van Lith,

Kumas
F (Falih) (m)

f

t

12

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

Heijndijk.
H (Bert) (m)

Speelman,
M. (Mart) (m)

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

I

Boeren-de Snaijeí,
AAA (Anneke) (v)

Krajenbrink-N4einds,
J. (Janneke) (v)

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

14

't6

17

18

1g

20

21

22

23

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

Kromhout.
M (Maanen)(m)

Verhorst.
Y (Yvonne) (v)

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

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

Vermeer.
A. (Alice) (v)

Janssen
N4.P (Marcel) (m)

de Snaijer,
J (Jan) (m)

I

Subtotaal 2

Totaal (1 + 2)

Fir
J.ÉJ. (Jan)(m)

25

I 
Sjoukes
W A. (Wim) (m)

1 aJ I

[rT'n

r
l1,---t--t

L

8

10

11

qlSubtotaal 1
I Ttr
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Zel in elk vakie één cijfer. Begin rechts, met het laatste ciiter.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o
Ouweíkeík,
A (Aat) (m)

19

1

Z
2 ,-l

t4
Peelerman.
TA.G (Theo) {m)

4Veenhurzen
H B. (Bertine) (v)

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

6Boendeí,
H D. (Heleen) (v)

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

8GoudÍiaan
R. (Bichard)(m) Ir

9Wilbrink.
J. (Jorinde) (v) L

10Speteís,
D. (David)(m)

11Nooídeímeer-Swemmeí.
M.C.A (ïineke)(v)

12

L
Berning-
Van Ooslveen.
C.M. (Tini) (v)

Boom.
W.M (Werner) (m)

13

14

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

l6de Kool.
A.J. (Aad) (m)

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

!8van Arkel.
P (Pete4 (m) \

van Oorschol,
J.J.M. (Fíank)(m)

E"D--t
T E. (TerÍy) (v)

van de Vreede
l,l L (Marijn) (m)

l

ld
_f

Totaal [-[-ErT



Laist 3 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
Zel in elk vakie één ciiter. Begin rechts , met het laatste cijter.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Pag.7 van 2O

o

o

I
den Dulk,
H H. íHennie) ív) ï 3

2van Lammeíen
J (Joras) (m)

3Verbeek,
J (Johan)(m)

4Lrevense,
r. (Tom) (m)

5Schaap,
W (Wytze) (m) 2_

6van den Beíg
J.J. (Job) (m)

37van der Linden.
CAC (Lieke)(v)

't Hoen,
P W. (Petra) (v)

I

I

't0
Slengs-Nijhol.
J (Hanneke) (v)

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

12

l

Kickert-Schoning.
D A. (Dorien) (v) I

T
'14

Geeíings,
H (Harry) (m)

U bTotaal

12
l15

Robbemond,
J M (Jan) (m)

van Strin,
B (Bernhard) (m)



I
Zondervan,
N M (Natasja) (v) (.
Veldeís,
M.C (Biet) (v)

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

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

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

o

o

Totaal

I

l-flzlll



IWinkels.
B B.TT. (Branco) (m) Ll

2Wegman,
G J.M. (Maíijn) (m)

3Hartrnann.
J J.M. (Josephine) (v) /,

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

5de Kleík,
A. (Arie) (m)

6Ooslenrijk,
T.C. (Theo) (m)

7van Geldeí,
L A (Leo) (m)

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

svan der Heijde-Keijzer
M. (t'Iarcella) (v) I

10van de Pol,
M ([rax) (m)

11van der SchaaÍ.
D {Dirk) (m)

12van der Pols.
LCP(Leo)(m)

't3
Kerizer-Westhoeve,
E.B. (Liesbeth) (v)

van der Velde
JCJ (Joao(m)

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

Boeter,
J P. (Jan) (m)

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummeÍ

Pag. 9 van 20

o

o

\ b

14

rs

16

It*, I
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Zel in elk vakie één cijrer. Begin rechts, met hel laatsle ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Naam kandidaal &
kandidaalnummer

de Sutter- Besters
i.4.J. (Ria)(v)

Horstmeier,
PH. (Piet Hein) (m)

26

Steehouwer.
H J. {Henk) (m)

2 Schep
J (Jan) (m)

van l\.4auíik-de Graaí,
M.J (Mario)(v)

3 Baad,
l. (les) (m)

28

L
Overwater.
L.A. {Leen) (m)

4 29

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

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

30

van Nes-
de Man

6 31

7
van deÍ Meeí,
B.C.J.H (Bob){m)

7 Biemond.
W. (Willem) (m)

I de Vogel,
J (Jan)(m)

33

o
Ouak.
A. (Aaíl) {m)

I Steehouwer.
M. (Marian)(v)

34

van Maurik.
A L (Adrie)(m)

35
Fabeí,
J. (Jacob)(m)

11 den Ofljver,
N.A J. (Jan) (m)

36
Benders,
J PH M (Jos) (m)

Olrive.
K. (Bien)(m)

12 Kloet.
A. (Adriaan) (m)

37

Schellrnq.
G.J (Bert) (m)

38
Bosman.
C.J (Celeste) (v)

den Hollander.
C A (Kees) (m)

14

Heiindijk.
M (Maarten) (m)

Steehouweí.
M A (Michel) (m)

r6

Pikaart,
L. (Leon) (m)

42

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

van Slappen.
A. (Arie) (m)

l8 Huber.
J (Johan) (m)

43

Doedens,
E.H. (Eimert) (m)

l9

Arnold,
E.R (Ed) (m)

20

Klootwijk,
P (Pleun) (m)

21

Pannekoek.
w (Wiebe) (m)

22

van líauíik,
S.C. (Simon)(m)

Holterhues,
F.W. (Frank) (m)

24

Bosland,
A P (Anthonie) (m)

von Burg,
A R (Alexander) (m)

39

40

41

Boender.
H (Henk)(m)

van de Linde.
C I (CoO (m)

Boelhouwer,
N.P (Nathalie) (9

F;"*"*
J (Johan) (m)

Vrijenhoek,
wC (m)

#

lTt

I

15

17

l

10

I

F

tI

Ë

t_

I

I

T------- -------------T-----

Subtotaal 1 Sublotaal 2

25

IIdI
I I l7l1



Lijst 7 Water Natuurlijk

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Mollema,
A (Anne)(m)

Wilkens-
van Geloven,

Pag. 11van 20

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

KR Konnre

Kort
W (Wieste) (v)

2

3

4

Pater-von Wasserthal.
M.J (Marian) {v)

Lucas,
R. (Beyeo (m)

van den Bogeíd
P (Peteo (m)

Tanis.
PE. (Peggy)(v)

Slachter,
E.J. (Eilen) (v)

6

12

13

14

o

o
ScheÍbeijn.
PP (Flip)(m)

van Buígel,
D (D'rk)(m)

Steegh,
J PR i.l. (John)(m)

43

44

45

41

50

Blokhuizen.
A B (Alíred)(m)

24

Klok,
lF (les) (m)

van den Houl.
A Y (Annemarie) (v)

L

g

de NeeÍScholte,
I/. (MiÍiam) (v)

Hopman,
M (t'rark) (m)

7

8 z
de Looí,
A.E. (Arend) (m)

Honrnga.
FH H (Folkert) (m)

10

11

I

Kooijman,
A (Arie) (m)

Bretvell,
VS (Vrncenl)(m)

15

16

17Kik,
M (Rinus)(m)

van den Berg,
M (Manon)(v)

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

18

19

20

23

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

Gast,
J A. (Bon) (m)

Ruiler.
HJW (Hein){m)

Blauw,
N (Nienke)(v)

26

2A

29

Raaphorst,
E.P (Ernst)(m)

Gielbert,
L (Leo) (m)

Verhagen,
D J (Dirk) (m)

Mesker,
C (Cees) (m)

t

31

30

32

34

35

(v)

L (Lennaíd)(m)

Kruit,
R (Rik) (m)

Zrlveíbeí9.
L (Baítjan) (m)

van der Ree.
A.H (Aíne) (m)

A.E. (Anneke) (v)

Bouwer
van Schie

.F_1Fs!te)
Seriese.

36

Haan.
REP(Rob)(m)

Bnggeman,
T.[,1. (Theo) (m)

Brouwer,
A (Aard) (m)

van t Zeltde
C (Kees) (m)

Boot,
G (Geíben) (m)

39

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

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

47

46

48

49

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

Subtotaal I .L

Kievit,
J (Joost) (m)

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

I van deí Horst.

lS J J (Servaas)(m)

1

-

Mout,
P (Pie0 (m)

lnooo,
lE C. (Eline) (v)

2t

38

I

I
40

42

van Dort.
lM. (lneke) (v)

25

l

l

Subtotaal 2

Totaal (1 + 2)

lll
.ER



Lijst 8 Staatkundig GereÍormeerde Partij (SGP) Pag. 12 van 20

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

de Jong,
,|

o

o l8Stoop,
TA (Teunis)

2Staat,
B. (Bert)

3Vissea,
lV.L. (Thijs)

4van den Berg.
A.PJ (Albeí-Jan)

5Grinwis,
PC. (Pete0

6Houwelíng,
A (Adri)

van der Duijn Schouten
C A (Kees)

Breedveld,
J.S. (John)

7

I

IHoogendoorn,
P (Peteo

10Kardux.
A J. (Aíen-Jan)

van der Linden.
A (Aíie)

Lekkerkeík,
FJ. (Frank)

11

12

13van Gurp,
A T (Adrie)

14Matze,
J K (Johan)

15Kranendonk.
P (PeteÍ)

l6Born,
A.G.M. (Marco)

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

Totaal

-Ll

.1

l

trtt



Lijst 9 ChristenUnie
Zet in elk vakje één ciiter. Begin rechts, met het laatste ciiÍer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 13 van 20

o

o

1Scheermeljer
H J.P (Hary)

2Verkaik,
J w (Job)

3

Schneider,
W. (Willem)

5Oostra
A (Arjen)

6Tanis-Kei,zer,
PM (Elma) 5

7de Moed,
M J (Rini)

IHoulman,
E.E. (Erica)

9den Hollander.
D. (DÍk)

Íebrugge,
B.J. (Bernard)

11van Heemsl,
J P C (Stan)

12Hoek,
G.M. (Gerto)

13den Hartog,
J. (Johan)

14Pipping,
C.lvl. (Conny)

15Spaans,
E J.t'il (EÍik)

16Bestman.
D J (OirkJan)

17La Rose.
t!, B (Maikel) q
Gíinwis-Díiesse,
N.4 N (N.4iranda)

van der Duijn Schoulen,
J. (Jacob)

18

19

20KoornneeÍ.
M C (Marco)

L
21Sies,

S J. (Setkin)

22Robrjn,
P (Piet)

23Fröling-Kok.
J A (Jantien)

Goeree,
A. (Andie)

I
+

4

I

10

fl

Totaal ffi



Liist 10 AWP voor water, klimaat en natuur Pag. 14 van 20

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

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

o

o

1van Zeijl,
F.J. (Fokke) (m) L

2Kraaij.
R (Buud) (m)

van der Heiden-van deí Blom 3

I J (Beínadette) (v) L
4Prins,

F.J. (Fred) (m) 1z
5Tíoosl,

l. (lna) (v)
I

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

Totaal
-t-[Tit8]



1Hage-8arendre9l,
[4 N (Maaike) I Ll

2van der Eijk.
PJ (Piet) L

3Lagerwaard.
J (Han) 3 el

4Sommeling,
C. (Coo

5Wesdorp,
Iil (Michelle)

6

J. (Jan)
I

7Warnaer,
J.P (Jan Piete4 I

8Oudijk,
M (Marianne) 2

IJacobs,
PE (PetÍa) \

10Terlouw,
P (Peter)

't1
Reedijk,
D (Dirk)

12van den Brink
G (GeuÍt) 5

Lajst 11 BBB Pag. 15 van 20

Zet in elk vakie één ciifer. Begin rechls, met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

Totaal IETs]



1Canlon,
B (Barl)

2Klompenhouwer
L.M (Lisa)

3van de Peppel,
S. (Sabrina)

.I

4van Bíoekhoven-van Mieío
R N D (Renate)

5Onderdelinden
S.E (Suzanne)

I
6Venderbos-Lambinon,

C (Cees)

7den Boer.
R A A (Roberl)

IFaber,
A (Alex)

9Bekkers,
A J T. (Lydia)

10
van der Holst
D. (Oanielle)

11Groenewege.
PJ L. (Pieleo

Lijst 12 Partii voor de Dieren
Zet in elk vakje één cijÍer. Begin rechts, met het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 1ó van 20

o

o

Totaal

IL
a

[lqtS



1Floos.
S.N.4 (Servaas)(m)

4
)

2Kegel,
ÉJ (Fred) (m)

3Meijer,
P (Pakick) (m)

4van zaalen
F P (FÍans) (m) L

Laist 13 JA21
Zet in elk vakie één cijfer. Begin rechts, met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummeÍ

o

o

Totaal

Pag.ll van 2O

1)

I
A

I--[]1T5



Liist 14 GOUD Pag. 18 van 20

Zet ln elk vakle één ciiÍer. Begln rechts , met het laatste cljÍer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

o

o

,|
Struiis
J P (John)(m)

Kweekel.
A.A (Adíi) (m)

Daamen,
J.K (Jacques)(m)

2

3 L

Totaal I-[TI



)
I

8íonwasseí.
M.E.J. (Maíc) (m)

4de Jong'Kamst,
S (Sharon)(v)

g ö

2

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

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

van Buuren,
M.J (Meindert)(m)

Jansen.
R (Robert) (m)

2

van der Velden
P (Peter) (m)

5

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

6

o

o

\

I

I

Totaal I o



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 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

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

Lirstnummer en
-naam

Lijsttotaal zoals
vastgesteld
door
stembureau

Liisttotaal zoals
vastgesteld door
gemeenteliik
stembureau

Reactie gemeentelijk stembureau op het veÍschil

o

O


