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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

1a Stembureaugegevenstijdensstemminq

Adres/localie stembureau Dag Maand open nqslijden (van - lot)

Qoa \ krlft-

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

Adres/locatie stembureaLr Dag líaand Openingslilden (van - lol)

1b Stembureaugegevens tijdens tellinq (op lijstniveau)

Wanneer vond de telling (op lijstniveau) plaats?

DaS Maand Jaat Tild tot)

Daturn o C, I zt C

Waif vond de telling (op lijstniveau) plaats?

O É.De rerng vono rn nel sremroKaar praars.

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

1. Stembureau, locatie en openingstijden

L \ Élc,a oali.
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II

II II

\

I

T]

o\



2. Aanwezlgheidstembureauleden
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SHIFT í:

VooíletleÍs Achlernaam

Aanwezig op het slembuÍeeu

Dag Maand Jaat Írld (van - rol)

z
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o SHIFT 2:

VooÍletlers Achtemaam Dag Maand Trjd (van - tot)
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Vul hieronder de aantallan geldige stempassen, volmachtbewizen en kiezerspassen in bij A, B en C
Tel bij D de aantallen bij elkaar op.

Aantal geldige stempassen

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

Aantal geldige kiezerspassen

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

1118
B

c

o

o

U gaat nu de stembiljeften tellen 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 bla nco stembiljetten

Aa ntal ongeldige stembiljetten

Toaaal aantal getelde stemmen ( Ë + F + G = H )

ls het aantal toegelalen kiezers níet gelijk aan het aantal uitgebrachte stemmen?
Verklaar dat op de volgende pagína.

E

F

G +

3. Aantal toegelaten kiezers

o ?tr1

4. Aantal uitgebrachte stemmen

3 [r]H
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ls er een verschil tussen het aantal toegelaten kiezers (rubiek 3, onderdeel D) en het aantal uítgebrachte
stammen
(fljóriek a. onderdeel H)?

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

o Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil
(vermeld hiorondet de andere velklatingen en het aanlal keer dat deze silualtes zich hebben voorgedaan)

Aantal kereo dat er geen verklaring is voor het verschil

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

Mogolijke vetulaingen voor het verschil
VéÍmelcl hieíonder hel aantal kaot dal de ondgrstaando silualies zich hebben vootgedaano

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
(vermeld hi1rondar de andeíe veÍklaringen en hel aantal keer dal dozo situaligs zich habbon voorgedaan)

5. Verschll tusson het aantal toegelaten kiezers en het aantal uitgebÍachte stemmen

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

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Verfield hielondeí het aantal keet dat de onderslaando situaties zich hebben vootgedaan.

Aantal keren dat er een stembiljet te veel is uitgereikt

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil
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Hebben aanwèzige kiezers bezwaren geuit?

Bezwaren z|n klachten of opmerkingen van kiezers.
Vootbeelden van bezwaÍen van kiezers tijdens de stemming: het stembureau is moeilijk bereikbaar,
er staat meet dan één persoon in een stemhokje.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tíjdens de telling: een stem wordt onterecht geldig, ongeldig of blanco
vetulaard, het resultaat van de telling wordt niet bekendgemaakt, het resultaat van de telling b 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 hel bezwaar? Noteer die dan ook.

Etgp! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

nnL

o

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

N.l L

7. Onregelmatighedenofbuzondorhedeno
Waren er onregelmatigheden of bijzonderheden tijdens de stemming en telling?
voorbeelden: een of meer stembureauleden waren te laal of zin niet gekomen, de slembus was vol en er was
geen tweede stembus, het brandalarm ging af en het stemlokaal moest worden ontruimd, activiteiten in of
rcndom het stemlokaal belnvloedden de kiezer.

Omschijf de onregelmatigheden of bijzonderheden en vermeld hoe vaak hier spruke van was.

Elpp! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

On regelmatig heden en bijzonderheden

6. Bezwaren van kiezers
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Noteer in deze rubriek de naam van alle stembureauleden die bij de te ing aanwezig zijn
Dat ziln in elk geval de voorzitter en minimaal twee andere stembureauleden.

glgË U vult in rubiek I alleen de namen in.
VoNolgens ondertekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubriek I

lSr

Namen slembuíeauleden

()

Í\í C r"\^\O-

o

?,: t \^[ u'r^\i
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8. Stembureauleden aanwezig b[ de telling
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Bijlage Voorlopige telling op lijstniveau

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

Llslnummer en L Jstnaam

o

o

'l Waterschapspartij Hollandse Oelta t \
'2-.J

2 VVD A, 1

3 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) l CI

4 sOPLUS Ir I

5 CDA 3
6 Hollandse Delta Natuurliik t :)
7 Water Natuurliik

I

3
8 Staatkundig Gèreformeerde Partij (SGP) ?
I ChristenUnie t (,,

'10 AWP voor water, klimaat en natuur {) C
11 BBB li \ I

12 Partij voor de Oieren
I

3 )

't3 JÀz',l t? L
14 GOUD

í 5 Belang van Nederland (BVNL) tr 5

Totaal: ? ö 2

I

tI

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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Proces-verbaalo Waterschap Hol[andse Delta

Dee[ B

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

Tettafelnummer

o 6 cz
Naam

Tafe[[eider

Tafetcontroteur

Coördinator telhal
(bij telverschitten)

4 0 2

Íson uru [esr

il
§\

Gemeente
Rotterdam

Stembureaunummer
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Vul voor elk stombureau afzonderlijk deze bijlage in.

Nummer stembureau

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

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

Aantal geldige stempassen

Aantal geldige volmachtbewijzen (schrifrelijk of via ingevulde stem- oÍ kiezerspas) B 69
rD Aantal geldige kiezerspassen

Hel aantal tot de stemming loegelaten kiezers ( A + I + C = D )

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesteld doot het gemeentelijk slemburcau/stembureau vooÍ het
openbaar lichaam.

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat

Aantal blanco stembiljetten

e Hea toaaalaantal getelde stembilietlen ( E + F + G = H )

' Tel v@r dit onderdeel de aantallen stemmen die op elke liisl ziin uitgebrachl bii elkaar op

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

D Ja. Ga verder met rubriek 4

D Nee, maar het stembureau heefr een veÍklaring gegeven voor het verschil. Vul hieronder het aantal stembil,etten in dat meer

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

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

í. Aantal toegelaten kiezers

A ?

c 0

7Ll7

2. Aantal getelde stembiljetten

E I
F ( )

G 7

Uitkomsten per stembureau

qö?

o

Aantal ongeldige stembiljetten

H

3. Verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembi[etten
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Naar aanleiding van het geconstateerde onverklaarde verschil heeft het gemeentelijk stembuÍeau de stempassen,
kjezerspassen en volmachtbewijzen opnieuw geteld en het aantal toegelaten kiezers voor dit stembureau als volgt
vastgesteld:

4.2 b79
Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas)

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

Het aantal tot de stemming toegelaten kiezers door het gemeentelUh

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

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

8.2 (

c.2 o

7d

O
tr Ja. Ga verder met rubriek 4

C Nee, er zijn méér stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljètten zijn er meer geteld?

g Nee, sr zijn minder stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er minder geteld?

Verklaar het verschil tussen het aantal toegelaten Nezers en het aantal getelde 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 vooÍgedaan

Z

Hoe vaak heeft een kiezer het stembil,et niet ingeleverd?

Hoe vaak is eÍ een stembiljet te weinig uitgereikt?

o
Hoe vaak is eÍ een stembiljet te veel uitgereikt?

Hoe vaak is er een andere verklaring voor het verschil?
(vorm6ld hia.onder de andere ve*laÍingen en hoe vaak eí sprake van was)

Hoe vaak is er geen verklaring voor het verschil?

Aantal geldige stempassen

o.2

7
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Zijn er stembiljetten, stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen van een andere verkiezing aangetroffen?

tr Nee

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

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

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

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

o

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

Zie volgende pagina's

o

4. Bij gecombineerde stemmingen

5. Aantal stemmen per lfist èn per kandidaat
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ls er voor een of meer lísten sprake van een verschil tussen enezijds het aantal op deze lijst uitgebÍachte stemmen
zoals vastgesteld door het stembureau, en andeÍzijds het aantal op deze lijst uitgebrachte stemmen zoals
vastgesteld door het gemeentelijk stembureau?

t.l Nee

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

o

o

Liistnummer en
-naam

Lijsttotaal zoals
vastgesteld
door
stembureau

Liisttotaal zoals
vastgesteld door
gemeenteliik
stembuÍeau

6. Verschillen met de door het stembuÍeau vastgestelde lijsftotalen

Reactie gemeenteliik stembureau op het verschil



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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

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

Mooíman.
C (Chris)(m)

26

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

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

Westbroek.
H (Henk) (m)

2a

van Rhijn-
de Geus,
l= (L!í'U {!I

29

,,2

)

Vermeer,
A. (Alice) (v)

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

23

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

24

25

5
4

6

G

I4

r)

4

C

q

')

\

\

\

I

Boeren-de Snaiieí,
A.A A. (Annek6) (v)

Krajenbrink-Meinds.
J. (Janneke)(v)

10

12

13

14

15

16

18

19

21

3

4

5

6

7

8

I

20

K

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

WesdoÍp.
A A. (Arie) (m)

van Brugge,
P [I J (Paola){v)

Speelman,
M (Mart) (m)

Heijndijk,
H. (Bert) (m)

Krómhout
M. (Maarten) (m)

de Snaiier,
J. (Jan) (m)

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

Kumas,
F. (Fatih) (m)

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

Smulders'Evers.
B J (Bosalre) (v)

Verhoíst,
Y (Yvonne)(v)

Janssen.
iLP (À,rarcel) (m)

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

de Bruine.
M W (Wilma) (v)

Oosteílee.
R J.B. (Rob) im)
de Gíaaí-
van Lilh.

ISubtotaal 2

)
)I

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

'|

l

l
-ï----ï--

I l

11

!-(IaLeJlXY)

[I
!-
[F

f-

\

t

17

-[T-I
Subtotaal 1

Totaal (Í + 2) trI



Lijst 2 VVD
zet in elk vakje één cijÍer. Begin rechls, met hel laatste ciiÍer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o
van Arkel.
P (Peter) (m)

Ouweíkerk,
A (Aa0 (m)

18

19

41
1van Oorschot,

JJM (Frank) (m)

2van Ditmars.
T E. (Terry) (v) 4

3Peeterman,
T.A.G (Theo) (m) 40
Veenhurzen.
H B (Bertinet(v)

Noortman,
H J (Hein) (m)

4

5

5
Boender.
H O (Heleen) (v)

Driesprong,
J WJ (Jan Willem) (m)

6

7
4

8Goudíiaan.
R. (Richard) (m)

\
IWilbíink,

J (Jorinde)(v)

10Speters,
D. (David) (m)

4
l1Noordermeer-Swemmer,

MCA (Tineke) (v)

1

van de Víeede
M L (t.4ariin) (m)

Berning-
Van Oostveen
C M (Tini) (v)

Boom.
W t\4. {Werne0 (m)

t2

t3

14

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

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

van Noort,
HLA (Leon) (m)

t6

17

1

61
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Liist 3 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
Zet in elk vakje één cijler. Begin rechts, mel het laatste cijler.

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

den Dulk.

Pag.7 van 20

HH Henn
'e)(vL

van Lammeren,
J (Joíis) (m)

Verbeek,
J (Johan)(m)

Lievense,
T (Tom) (mr

2

3

4

5

6

7

I

I

Schaap
W (Wytze) (m)

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

o
'I Hoen.
P w (PeÍa) (v)

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

Robbemond.
J.M (Jan) (m)

Slengs-NiihoÍ,
J (Hanneke)(v)

van den Ouclen.
A P (Adri) (m)

van Strjn,
B. (Beínhard) (m)

10

11

12

13

14

Kickert-Schotting,
D.A. (Dorient(v)

Geerlings,
H (Harry) (m)

o

tu

1

Tolaal TTI l
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Zet in elk vakie één ciiler. Begln rechls , met het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

van Scherjndel,
ANM (Nico)(m)

Zondeívan.
N M (Natasja) (v)

2

Velders,
M.C. (Riet) (v)

3

o

o

5 c

8

J

Totaal

1

w



Lijst 5 CDA
zet in elk vakje één ciiÍer. Bègin rechts , met het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Wrnkels
B B.TT (BÍanco) (m)

Wegman,
G J.t'/'l (t'Ia.iin) (m)
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2

o

o

,\ o

.)Hartmann,
J J.M. (Josephine)(v)

van der Heijde-Keiizeí,
M. (Marcella)(v)

3

4

5

6

7

8

I

van den Berg,
H (Henk)(m)

de Klerk,
A. (Aíie) (mr

van Kampen,
W E (Wim) (m)

Oostenrijk,
TC. (Íheo) (m)

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

^

Keiizer-Weslhoeve
E B. (Liesbelh) (v)

10

11

12

l3

't4

15

16

van de Pol.
M. (irax) (mr

Boeter,
J.P (Jan) (m)

van der SchaaÍ
D. (Dirk) (m)

van deí Pols.
L C.P (Leo) (m)

van der VeldÈ
J.C.J (Joar) (m)

van Rossum
N A (Ellen)(v)

1

r

-l

--l

l

Totaal T-tl/13
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Lijst 6 Hollandse Delta Natuurlijk
Zet in elk vakje één ciifer. Begin rechts, met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

de Sutter- Boslers.
ir.J. (Ria)(v)

Steehouwer
HJ (Henk){m)

van Maurik-de Graatf
[.4.J. (N.4arjo) (v)

Overwater
L A. (Leen) (m)
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26

2

29

30

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

HorstmeieÍ,
PH (Piet Hein) (m)

Schep,
J. (Jan)(m)

3

4

5

6

7

Baad,
l. (les) (m)

31

32

38

Roodzand.
J (Johan) (m)

van de Zande
F (Feídinand) (m)

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

van Nes-
de l\.4an

P (Petl4 (v)

van der N4eer,

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

Vrijenhoek,
W.C (m) /
Biemond,
W. (Willem) (m)

Boelhouwer.
N P (Nathalie) (v)

34

35

36

8

I

de Vogel
J (Jan) (m)o

Ouak,
A. (Aart) (m)

Faber,
J. (Jacob)(m)

Bosman,
CJ (Celeste)(v)

Sleehouwer.
M (Maían) (v)

van Maunk.
A L. (Adrie) (m)

Benders,
J P H.M. (Jos) (m)

Olijve,
K (Rien) (m)

10

11

l2

t3

14

15

16

17

't8

21

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

Kloet
A (AdÍiaan) (m)

Schelling,
G J. (Bert) (m)

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

Boender,
H. (Henk) {m)

Bosland.
A.P (Anthonie) (m)

Pikaart,
L. (Leon) (m)

von Bur9,
A R (Alexander) (m)

39

40
Heijndiik,
M. (lraarten) (m)

Steehouwer.
M A (Michel) (m)

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

van Stappen
A (Arie) (m)

Doedens,
E H (Eimert) (m)

Arnoid,
E R (Ed) (m)

Klootwijk,
P (Pleun) (m)

Pannekoek
W. (Wiebe) (m)

42

43Huber
J (Johan) {m)L-

van Maurik
S C (Simon) (m)

22

24Holterhues.
F.W. (Frank) (m)

/

Subtotaal 2

Tolaal (1 + 2)

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

25

I3I§]
--t-tqlq.l

1 ií
a

4

41

ï--.1

l

t
l

+

Tllí

'19

20 l

Subtotaal Í



Lijst 7 Water Natuurlijk
Zet in elk vakie één ciiíer. Begin rechts, met het laatste ciiler.

Naam kandidaat &
kandidaatnummeÍ

I\,4ollema.

A. (Anne) (n')

Wilkens-
van Geloven,

Pag. LL van 20

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Baaphorst
E P (Ernst) (m)

29

30

4

6

33

34

7

B

36

38

39

40

Gielbert.
L. (Leo) (m)

27

2A

31

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

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

Lucas,
R. (Reyeo (m)

de Looí.
A E (Arend)(m)

Verhagen,
D.J. (Diík) (m)

l\4esker.
C. (Cees) (m)

Zilveíbeí9,
L. (Bartian) (m)

de NeeÍ-Scholte
M (N,lirjam)(v)

o Hopman,
M (Mark) (m)

Kíuit,
R. (Rik) (m)

Briggeman,
ÍM. (Theo) (m)

Brouwer,
A. (Aard)(m)

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

van 'l ZelÍde
C (Kees) (m)

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

10

Kooiiman,
A (Arie) (m)

11

12

13

14

't5

16

17

18

't9

21

25

van den Bogerd
P (Peteo (m)

Tanas,
P E. (Peggy) (v)

Slachter,
E.J (Ellen)(!)

Rietvelt.
V S. (Vincent) (m)

Klok,
l.É (les) (m)

Mout,
P (Piet) (m)

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

Boot
G. (Geíben)(m)

Scherbeiin
PP (Flip) (m)

van BuÍgel,
D (Dirk) (m)

Steegh.
J.PB.M (John) (m)

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

van den Beíg
M (Manon)(v)

o
Kik,
M (Rinus)(m)

Fouseíl-Poedeí,
C M C. (Claudia)(v)

42

41

43

44

45

Kleinpaste,
G J. (Gertian) (m)

Gast,
J A. (Bon)(m)

van Oort.
I M. (lneke) (v)

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

Blauw,
N. (Nienke) (v)

Blokhuazen,
A B. (Allred)(m)

van den Hout,
A Y (Annemaíie) (v)

20

46

47

48

49

50

22

23

24

Kalkman.
B.C. (Raymond) (m)

Rood
E C (Elrne) (v)

)

Subtotaal 1 Subtotaal 2

Totaal (1 + 2)

Kievit,
J. (Joosl)(m)

.rl,J I] tI
K R íKonnie) Ív)

[".r 
-Pgryq':'

van der Bee,
A.H. (Arne) (m)

A.E. (Anneke) (v)

van Schie,
F. (Femke) (v) _
Seriese,
L. (Lennaíd) (m) l

p

1 26

2

3

l
rl

E

iI

z-

l
I

5

9

I
37

lzIII

I I z sl l
ll



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

Naam kandidaat &
kandidaatnummeÍ

o

o 't8
Stoop.
TA (Teunis)

1

Visser,
M L (Thijs)

2

3

Staat,
A (Berl)

van den Berg,
A PJ. (AlbeÍt"Jan)

van der Duiln Schouten,
C A (Kees)

't0

4

5

6

7

B

9

Grinwis,
P C. (Peteo

Houweling,
A. (Adri)

Breedveld,
J S (John)

van der Lrnden.
A (Aíie)

Hoogendoorn,
P (Pete,

Kardux.
A J. (Aren-Jan)

12

13

14

Lekkerkerk,
FJ (Frank)

van Gurp.
A.Í. (Adrie)

Matze,
J.K (Johan)

15KÍaóendonk
P (Peter)

't6
Born,
A G M. (Marco)

17den Besten.
A J (Aart-Jan)

Totaal

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

de Jong.
W. (Wim)

ll

7

l

l

1

l

l -ITI7



Liist I ChristenUnie
Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechts , met het laatste ciiíer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Verkaik,
J W (Job)

Goeree,
A. (Andie)

Schneideí.
W. (Wllem)

Pag. L3 van 20

Ooslra,
A (AÍjen)

Íanis-Kerjzer.
P M. (Elma)

de Moed.
M.J (Bini)

o
Houtman,
E.E. (Erica)

den Hollander.
D. (Dirk)

Íebrugge,
B J. (Bernard)

van Heemst
J.P C (Stanl

Hoek,
G.M. (Gerto)

den Hartog
J. {Johan)

o

Robijn,
P (Piet)

Fröling-Kok.
J A (Jantien)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

14

22

f

i

L

{

Spaans.
E J M. (Eíik)

Beslman,
D.J (DÍk Jan)

l5

16

5La Rose,
tí.8 (Maikel)

Grinwis-Driesse.
M N. (lliranda)

17

18

19van der Ouiin Schouten,
J (Jacob)

Koornneef.
M C (Marco)

Sies,
S.J. (Setkin)

21

20

t

1

16Totaal

Scheeímerjer.
H J P (Haíry)

t

I

-+-

t

Pipping,
C.M. (Conny)

l1

13

-+

I

_.1

l I]



Liist 10 AWP voor water, klimaat en natuur
Zet in elk vakje één ciiÍer. Bègin rechls , met het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

van Zeail,
F.J. (Fokket (m)

Píins,
FJ. (Fred) (m)

Troost,
I (lna)(v)

Pag. 14 van 20

4

5

van Zeijl,
B. (Bas)(m)

6

o

o

a
)

Kíaaij.
R. (Buud) (m)

van der Herden-van deí 8lom. 3
8.J (Bernadette) (v)

2

1

Totaal

I

l
t
I

lllzfót



I I
2van der Eijk,

PJ (Pie0 4
3Lagerwaard

J (Han) /
0/)

3

t
10

11

12

4

6

7

8

I

Sommeling.
C (Cor)

Wesdorp,
M. (Michelle)

Reedijk.
D (Drík)

van den Brink,
G. (GeuÍt)

J (Jan)

Warnaer.
J.P {Jan Pisler)

Terlouw.
P. (Peteo

Oudijk,
N4 (Marianne)

Jacobs,
P E. (Petra)

Lijst 11 BBB Pag. 15 van 20

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

Totaal -T-fíf,/hl

Haoe-BaÍendÍeol.

1M 
N. (Maaike)

1



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

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

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Canton.
B (Bart)

o
van der Holsl,

l0

D Danrelle

Groenewege
PJ.L. (Pieter)

't'l

o

4 G
2Klompenhguweí,

L.M. (Lisa) h

a3van de Peppel
S. (Sabrina)

van Bíoekhcven-van Mieío. 4

B N.D. (Benate)

Onderdelinden
S E. (Suzanne)

Venderbos-Lambanon.
C. (Cees)

5

7den Boer
R.A.A. (Bobert) {

\
8

9

\

Faber.

lA. 
(Alex)

BekheÍs
A.J.T. (Lydia)

1

1

l_

Tolaal EIo-l



1Boos.
S M. (Servaas) (m) L\ &l )

2Kegel,
F.J. (Fred) (m) ?*

{
3Meiier,

P (Patrick)(m)

4vat Zaalen
F P (Frans) (m)

o

^

Lijst 13 JA21 Pag. 17 van 20

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

Naam kandidaal &
kandidaalnummer

o

o

q3 fiTotaal

f-

i

gIB



Lijst 14 GOUD Pag. 18 van 20

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

1

)
2Kweekel.

A.A. (Adri) (m)
'tJ

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

II
T

Totaal

Slrurjs.
J P (John) (m) l

l

[[[E]



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

Zet in elk vakie één cijler. Begin rechts , met het laatste ciiíer.

van Buuren.
M J. (Meindeí) (m)

Jansen
R. (Bobert) (m)

2

Bronwasser,
MEJ (MaÍc) (m)

3

de Jong-Kamst,
S. (Sharon)lv)

4

van deí Velden
P. (Peteo (m)

5

Oedert,
W.J. (Wybron) (m)

6

o

o

18

2_

L

\ ITolaal

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

I

LZ

I

[r] -l


