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Proces-verbaa! 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

Adíeílocaire slembuÍeau Dag Maand Openingslrjden (vaó - lol)

'1 06 Àoz 1 3ö

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

Adíes/localie slembureau Dag Maand Openinqstlden (van - lot)

trcrE

í b Stembureaugegevens tijdens tellinq (op lijstniveau)

Wanneer vond de telling (op lijstniveau) plaats?

DaS Maa.d Jaa( Trtd (van - lol)

Datum /5 O5 e. 02 3 )t 00 o0 3

a
waar vond de telling (op lijstniveau) plaats?

tr De telling vond in het stemlokaal plaats.

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

í. Stembureau, locatie en openingstijden

rS o3

IL]
[-T--



2. Aanwezigheid stembureauleden

VooÍletlers Achlernaam

"II

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

Aanwezig op hel slembuÍeau

Dag Maand Jaat Ítd (van - lol)
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3. Aantal toegelaten klezers
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Aantal geldige stempassen +2 q

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

B qt/
Aanta I geldige kiezerspassen

a
U gaat nu de stembiljetten tellen en beoordelen.
Het aantal gelelde stemmen moet gelijk ziln 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 E {ér

Aa ntal ongeldige stembiljetten

Totaal aanlal getelde slemmen ( E + F + G = H )

ls het aantal toegelaten kiezers niet gelijk aan het aantal uitgebrachte stemmen?
Vet*laar dat op de volgende pagina.

o

c 0

573

4. Aantal uitgebrachte stemmen

F (

G I
s7/

Vulhieronder de aantallen geldige stempassen, volmachtbewizen en kiezerspassen in bi A, B en C.

Tel bij D de aantallen bij elkaar op.

Totaal aanaal toegelaten kiezers ( A + B + C = D ) o

Aantal bla nco stembiljetten

H



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

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

Er zirn méér stembilietten geteld. Noteer hoeveel stembiljetten er zijn meer geteld

Mogelike verklaringen voor het verschil
VerÍneld hieonder het aanlal keeí dal de ondoíslaande silualies zich hebben voorgedaan

Aantal keren dat er een stembiljet te veel is uitgereikt

o Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil
(vemeld hieíondet de andere veÍklaÍingen en hel aanlal keer dal dezo situaties zich hebben voorgedaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

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

Mogelijke verklaingen voor het verschil
Vermeld hierondèí hel aantal koet alal clo oncleístaanclo situal@s zich hebbon voorgodaan

o
Aantal keÍen dat er een stembiljet te weinig is uitgereikt

Aantal keren dat er een andere verklaÍing is voor het verschil
(veÍfield hieÍonder de andeíe veíl4atingen en hel aanlal keer dal deze situatios zich hebben voorgedaan)

Aantal keren dat eÍ geen veÍklaÍing is voor het verschil

5. Verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal uitgebrachte stemmen
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Aantal keren dat een kiezer het stembiljet niet heeft ingeleverd



6. Bezwaren van kiezers

Pag. ó van 10

Hebben aanwezige kiezers bezwaren geuit?

Bezwaren ziin klachten of opmerkingen van kiezers.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tijdens de stemmíng: het slembureau 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 resultaat van de telling wordt niet bekendgemaakt, het resullaat van de telling is oniuist.

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.

ktSp! noteer geen persoonsgegevens van kiezers-

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

o

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

o
Waren er onregelmatigheden of bijzonderheden tijdens de stemming en telling?
Vooheelden: een of meer stembureauleden waren te laat of zin niet gekomen, de slemörs was vol en er was
geen tweede stembus, het brandalarm ging af en het stemlokaal moest worden ontruimd, activiteiten in of
rondom het stemlokaal beïnvloedden de kiezer.

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

L9!9p! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.
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7. Onregelmatighedenofbljzonderheden

O n regelmatig heden en bijzonderheden

Iu /fiu-
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Noteer in deze rubriek de naam van alle stembureauleden die bij de telling aanwezig zin
Dat zíjn in elk geval de vooaitter en minimaal twee andere stembureauleden.

@!9p; U vult in rubriek I alleen de namen in.
veNolgens ondedekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubiek I

i. u^^À O r
Namen slembureeuleden

lea^.nrn rilt H^an

o

(

a

8. Stembureauleden aanwezig bij de telling

1
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Bijlage Voorlopige telling op lijstniveau

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

Lilshummeí en Lilshaam

o

o
Vul het totaal in bij Rubriek 4, onderdeel E.

I Waterschapspartij Hollandse Delta
o(v

2WD 1 v
3 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) ?

4 SOPLUS I I
5 COA 2

6 Hollandse Delta Natuurliik _l I

7 Water Natuurliik l
8 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)

I ChristenUnie L v

10 AWP vooÍ water, klimaat en natuur B
11BBB 6

12 Partii voor de Dieren (. U

13 JA21 t1 c1

14 GOUD (,

í 5 Belang van Nederland (BvNL) L 7

Totaal: § ó I

3

{
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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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Gemeente
Rotterdam

O

Stembureaunummer

Proces-verbaal
Waterschap Hol[andse Delta

Dee[ B

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

Te felnummer

Naam

Tafelcontroteur

Coördinator telhal
(bij telverschitten)

o

4 0 8

Cb

Luirsr,v.e Nra«l
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Tafe[leider
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Uitkomsten per stembureau

Vul voor elk stembureau afzonderlijk deze bijlage in.

Nummer stembureau
Llo6

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

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesleld door het stembureau (zíe rubriek 3 van het proces-verbaal van
hel slembureau).

Aantal geldige stempassen A 5Lq
Aantal geldige volmachtbewijzen (schriflelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas) B qq

o Aantal geldige kiezerspassen c o

Hot aantal toa de stemming lo€gel aaen kieze rs ( A + B + C = D )

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat

Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten G tl

o Het totaalaantal getetde stembiljetlen ( E + F + G = H )

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

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

tr Ja. Ga veíder met rubriek 4

tr Nee, maar het stembureau heeft een verklaring gegeven voor het verschil. Vul hieronder het aantal stembiljetten in dat meer

of mindeÍ is geteld, en neem de veÍklaringen over. Ga daama verdeÍ met rubriek 4.

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

1. Aantal toegelaten kiezers

s?3
2. Aantal getelde stembiljetten

E sbz
F I

2_

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

o

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

H
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Aantal geldige stempassen 4.2 52q
8.2 /r(Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelik of via ingevulde slem- of kiezerspas)

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

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

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

C Ja. Ga verder met rubriek 4

O tr Nee, er zijn meér stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er meeÍ geteld?

E Nee, er zijn minder stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er minder geteld?

Verklaar het verschil tussen het aantal toegelalen kiezers en het aantal getelde stembiljetten. Vermeld hoe

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

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 uitgereikt?

o Hoe vaak is eÍ een andere verklaÍing voor het veÍschil?
(vemeld hiaronder de anderc verklaringen en hoe vaak eÍ sprcke van was)

Hoe vaak is er geen verklaring voor het verschil?
I

Naar 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:

o.2 s7s

C

Mogeliike verklaringen voor het verschil
Vermeld hoe vaak de volgende situaties zich hebben voorgedaan.
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4. Bij gecombineerde stemmingen

Zijn er stembiljetten, stempassen, volmachtbewrzen of kiezerspassen van een andere verkiezing aangetrofÍen?

! Nee

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

aangetroffen. Oeze stembescheiden moeten in aparte pakken worden verpakt en worden
verzegeld en overgebracht naar hel college van burgemeester en wethouders/het bestuurscollege

Noteer hier het aantal stembiljetten, da, wel sÍempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen dat is
aangetroffe n .

o

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

Zie volgende pagina's

o

5. Aantal stemmen per liist en per kandldaat
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Naam kandidaat &
kandldaatnummeí

Moorman.
C. (Chris) (m)

26

Wesdorp.
M G.J. (líayke)(v)

Westbroek.
H (Henk) (m)

28

van Bhijn-
de Geus,

29

L.(

o

o

van der Sluis
B H (Bas) (m)

21

Vermeeí,
A (Alice) (v)

22

Z

tSjoukes,
W.A. (Wim) (m) I _t

I

3
I

2

3

4

5

Wesdorp,
A A (Arie) (m)

van Brugge,
PlíJ (Paola) (v)

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

Kalle.
J.H (Hans) (m)

_t
de Graatf-
van Lith,
K.J. (Karen) (v)

6

7

8

I

Kumas
F (Farh) {m)

Speelman.
M. (Man) (m)

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

10van Egmond,
W.A. (Willem) (m)

L
'tl

SmuldeÍs-Eveís,
B.J (Bosalie) (v)

Kromhout.
M. (MaaÍten)(m)

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

13

14

l5Verhorst,
Y (Yvonne)(v)

Janssen,
M P (Marcel) (m)

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

16

17

't8

de Snaijeí,
J. (Jan)(m)

de Jonge,
J.t.4.M (Jos)(m)

de Bíuine,
M.W. (Wilma) (v)

r9

20

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

24

25

() Subtotaal 2

Zel in elk vakje één cijfer. Eegin rechls , met het laatsle ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

l

t

]I

I

h
L

l

I

Heijndijk,
H. (Bert) (m)

12

I

I
[ 

'\4""*,]"lJ.J (Johan) (m)

I Frr.

lJ.FJ. 
(Jan) (m)

[I-F]Subtotaal 1

Totaal (1 + 2)

I
-T6l,



Lijst 2 VVD
Zet in elk vakie één ciiíer. Begin Íechls , met hel laatsle ciiÍer.

Naam kandidaal &
kandldaatnummer

Pag. ó van 20

o

o

1van Oorschot.
J.J M (Frank) (m) \

2van Ditmars.
T E lTerry) (v)

3PeeleÍman.
TA.G (Theo)(m)

Veenhuizen
H B (Benine) (v)

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

4

5

6Boender,
H D (Heleen) (v)

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

8Goudriaan.
B. (Richard) (m)

\
IWilbrink.

J (Jorinde) (v)

'10
Speters,
D (David)(m)

11Noordermeer-Swemmer
M.C A (ïneke) (v)

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

Berning-
Van Oostveen.
C.M {ïni) (v) I

14Boom,
W.M. (Werne0 (m)

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

't6
de Kool,
A J (Aad) (m)

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

vanArkel,
P (Peter) (m)

Ouwerkerk,
A (Aat) (m)

í8

19

a

Totaal

l
)
5

T

I u



5
2van Lammeren,

J. (Joris) (m)

3Verbéék
J (Johan) (m)

4Lievense,
T. (Tom) (m)

5Schaap,
W. (Wytze) (m)

6van den Beíg
J J. (Job) (m)

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

I'l Hoen,
PW. (Petra)(v)

IRobbemond.
J M (Jan)(m)

10Stengs-NijhoÍ,
J (Hanneke)(v)

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

12van Slijn,
B. (Bernhard) (m)

l3Kickert-Schotting,
D.A. {Dorlen) (v)

14Geerlings,
H. (Haíy) (m)

Liist 3 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
Zet in elk vakie één ciiÍèr. Begin rechts, met het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Wiersma-
den Dulk,

Pag. 7 van 20

HH Hennie

o

a

,|

L]
OI

1
3l
zl

1l
l

F

Totaal ru



Ivan Scherjndel,
A.N M (Nico) (m) Z

2Zondeívan,
N.N.4 (Natasja) (v)

3Veldeís,
M C. (Biet) (v)

Lijst 4 SOPLUS Pag. 8 van 20

Zet in elk vakje één cijÍer. Begin rechts, mel hel laatsle ciiÍer

Naam kandidaal &
kandidaalnummer

o

o

I
+

Totaal -[.m



Lijst 5 CDA
Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechls, met het laatstè cijÍer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 9 van 20

o

a

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

2Wegman,
G.J.t\4 (t\4arijn)(m)

3Hartmann,
J.J.M (Josephine)(v) 7

4van den Beí9,
H (Henk) (m)

5de Klerk,
A (Arie) (m)

6Oostenriik,
TC (Theo) (m)

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

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

van der Heiide-Keijzer
N.4 (Marcella)(v)

van de Pol.
[,1. (Max) (m)

10

I

11van der Schaaf,
D (Oiík)(m)

12van deí Pols,
L.C P (Leo) (m)

13Keiizer'Westhoeve,
E B (Lresbeth) (v)

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

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

16Boeter,
J.P (Jan) (m)

zTotaal
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Zel in elk vakje één ciiíer. Begin rechls, mel het laatste ciiíer.

Naam kandldaat &
kandidaatnummer

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

de Sutter- Besteís.
[4 J. (Ria) (v)

Horslmeier.
PH (Piet Hein) (m)

26

Sleehouweí.
H J. (Henk) (m)

2 Schep,
J (Jan) (m)

27

van Mauíik-de Graafl,
M J (Mario) (v)

3 Raad.
I (les) (m)

28

Overwater.
L A (Leen) (m)

4 Roodzand
J. (Johan)(m)

29

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

5 van de Zande.
F. (Feídinand) (m)

30

van Nes-
de Man.

6 Vnjenhoek
wC (m)

31

P Petr

van deí Meeí. 7 Biemond,
W (Willem) (m)

32

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

8 de Vogel,
J. (Jan)(m)

33

o
Boelhouwer.
N P (Nathalie) (v)

9 Sleehouweí.
M. (Marian) (v)

34
Quak,
A (Aart) (m)

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

35
Faber,
J (Jacob) (m)

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

36
Benders.
J P H.M. (Jos) (m)

Olijve,
K. (Rien) (m)

12 Kloet,
A (Adriaan) (m)

Schelling,
G.J (Bert) (m)

38

o 43beí,
Johan)(m)

L tl_

Z

Z

Bosman,
C.J. (Celesle) (v)

den Hollandeí,
C A (Kees) (m)

í3

14

15

16

17

18

't9

20

Doedens.
E H (Eimert) (m)

Aínold,
E R (Ed) (m)

Herjndijk,
lV ([raanen)(m)

Steehouwer.
M.A. (Michel) (m)

Middendorp
w.A A. (wim) (m)

van Slappen.
A (Aíie) (m)

2'l

22

24

Klootwijk,
P (Pleun)(m)

Pannekoek.
W (Wiebe) (m)

van Maurik,
S C. (Simon) (m)

Holterhues.
F W (Fíank) (m)

Bosland,
A P (Anthonie) (m)

von Burg,
A B. (Alexander)(m)

39

40

Boender,
H. (Henk)(m)

42Pikaart,
L (Leon) (m)

Subtotaal 1

Totaal (1 + 2)

van de Linde
C B (Cor)(m)

25

Laist 6 Hollandse Delta Natuurlijk

1

4'l

]l

íí

È

t__l

1) i tlolSubtotaal 2

tl4r
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Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechts , mèt het laatste cijíer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Mollema,
A. (Anne) (m)

Raaphorst
E P (Ernst) {m)

26

Wilkens-
van Geloven.

2

+
Gielbert.
L (Leo)(m)

KR (Konnie)(v)

Koí.
W (Wiesie) (v)

3 Verhagen,
D J (Oirk)(m)

28

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

4 Mesker
C. (Cees) (m)

29

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

5 Zilverberg
L (Barlian) (m)

30

Lucas,
R. (Beyeo (m)

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

31

A.E. (Anneke) (v)
32

Bouwer-
van Schie

33

o emke

Seriese
L. (Lennard) (m)

34

Hotlrnga.
FH H (Folkert) (m)

l0 Kíurt
R (Rik)(m)

35

Kooijman,
A (Arie) (m)

11

o

Gast.
J A (Ron) (m)

20

van Dort 21

I M (lneke)(v)

Buiter.
H.J.W. (Hein) (m)

22

Blauw,
N. (Naenke) (v)

23

Blokhuizen.
A B. (Alhed) (m)

24

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

25 50

de Neer-Scholle
M. (Miriam) {v)

de Looí.
A.E {Aíend)(m)

7

I

9

Hopman,
Ir. (t!4ark)(m)

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

12

13

14

t5

16

17

r8

19

van den Bogerd
P (Peter) (m)

Kleinpaste,
G J. (Gertjan) (m)

van den Be19,
i.4 (Manon)(v)

Kik
M (Rrnus) (m)

Tanis.
PE. (Peggy) (v)

Rietvelt,
V S (Vincent) (m)

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

I

_t

Bíiggeman,
TM (Theo) (m)

Haan.
REP(Rob)(m)

36

37

38

Brouwer,
A. (Aard) (m)

39van t ZelÍde,
C. (Kees) (m)

Scherbeiin
PP (Flip) (m)

van Buígel,
D (Dirk) (m)

Steegh,
J.PR M (John) (m)

Klok,
l.F. (l€s) (m)

Mout,
P. (Piet) (m)

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

Kalkman.
R C (Baymond) (m)

41

47

40

42

44

45

46

48

49

Boot.
G (Geíben)(m)

Rood.
E C. (Eline)(v)

Schuurmans.
TJ C (Theo)(m)

Subtotaal 1 Subtotaal 2

Totaal (1 + 2)

Kievit
J (Joost) (m)

1 o

o

.l

l

T lI
t

I'TóI
-[Il\-]



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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

de Jong.

Pag. 12 van 20

o

o

b
2Staat,

B (Bert)

3Visser,
M L (Thiis)

4van den Berg,
A PJ. (Albert'Jan)

5Grinwis,
P C. (Pete4

Houweling,
A (Adri)

van der Duijn Schouten
C A. (Kees)

Breedveld.
J S (John)

7

a
IHoogendooín

P (Pete'

10Kardux,
A.J (Aren-Jan)

l1van der Linden.
A. (Arie)

Lekkerkerk,
FJ (Frank)

13van Gurp,
A.T (Adrie)

14Matze
J K (Johan)

15Kranendonk,
P (Peter)

r6Born.
A.G t/t (Marco)

17den Besten,
A J (Aart-Jan)

18Sloop,
TA (Teunis)

I

12

E

I

Totaal r-[llTil



Lijst I ChristenUnie
Zel in elk vakje één cijler. Begin rechts, met hel laatste ciiÍer.

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

Pag. 13 van 20

o

o

Fröling-Kok,
J A (Jantien)

23

,1
1

2

3Goeíee,
A (Andie)

Schneider,
W (Willem)

4

5Oostía.
A (Arjen)

6Tanis-Keijzer.
P M (Elma)

de À,4oed,

M J (Rini)

Houtman,
E E (Eíica)

7

B

Iden Hollander
O (Dirk)

l0Tebíugge,
B J. (Bernard)

l'lvan Heemst,
J PC. (Slan)

Hoek,
G.M (Gerto)

13den Haítog,
J. (Johan)

l4Pipping,
C.M (Conny)

15Spaans,
E J M (Erik)

't6
Bestman.
D.J (Oirk Jan)

17La Rose.
M I (Maikel) c1

18Grinwis-Driesse
M N ([,1iíanda)

l9van deí Duijn Schouten,
J (Jacob)

20KoornneeÍ,
[,4 C. (N,larco)

ï
21Sies.

S.J. (Setkin)

Bobijn,
P (Pret)

Scheermeijer,
H J P (Harry)

Veíkaik,
J w. (Job)

12 E

F

I

tr

Totaal -[TTr] ,íl



Lijst 10 AWP voor water, klimaat en natuur
Zel in elk vakje één cijler. Begln rechts , mel hel laatsle cliÍer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

var. Zeijl,
F.J. (Fokke) (m)

Pag. 14 van 20

o

o

\ b
2Kraaij,

B. (Ruud) (m)

van der Heiden-van deí Blom. 3

B.J. (Beínadette) (v) S
4Prins

F.J. (Fred)(m)

5Troosl,
l. (lna) (v)

6van Zeill.
B. (Bas) (m)

,|

Totaal -[-[-rir6



Laist 11 BBB
Zet in elk vakje één ciiíer. Begin rechts, met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 15 van 20

o

o

,|
Hage-Barendregt.
M N (Maaike) q 5

(,
2van der Eijk

PJ (Pie0

Lagerwaard.
J (Han)

4Sommeling,
C. (Coo

5Wesdorp,
M. (Michelle) t

t
Waínaer,
J.P (Jan Piete0

6

7

J. (Jan)

8Oudijk,
M (Marianne)

9Jacobs.
P E (Petra)

10Íerlouw,
P (Peter)

11Reedijk.
D (Dirk)

12van den Brink
G (Geurl) 7

tt.-btI

t----

l

lI

Totaal



Liist 12 Partij voor de Dieren
Zèt in elk vakje één cijÍer. Begin rechts, met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

Pag. 1ó van 20

o

o

ICanton.
B. (Bart) a Ll

2Klompenhouwer
L M. (Lisa)

I L
3van de Peppel,

S. (Sabrina) (,
van Broekhoven-van Mierlo 4

R.N.D (Benate) I
5Ondeídelinden,

S.E. (Suzanne) 5
6Venderbos-Lambinon.

C. (Cees)

7den Boeí.
B.A A (RobeÍt)

8Fabe.,
A (Alex)

IBekkers,
A.J.T. (Lydia)

10
van der Holsl
O. (Danielle)

Groenewege,
PJ.L (PieteÍ)

Totaal

-t-
_i_l

UÀI



.1
,)

ÍBoos,
S.t',4. (Servaas) (m)

2Kegel.
FJ. (Fred) {m)

L
; 5

3N4eijer,

P (Pakick) (m) 3
4van Zaalen.

F.P (Frans) (m) l

Lijst 13 JA21 Pag.17 van 20

Zet in elk vakje één cijÍer. Begln rechls, met het laatstè ciiÍer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

Totaal Ery



,|
Struijs,
J.P (John) (m)

2Kweekel,
A.A. (Adíi) (m)

,)
-)

Lijst 14 GOUD
Zet in elk vakje één cijÍer. Begin rechts, met het laalsle ciiÍer

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

Daamen,
J K. (Jacques)(m)

Pag. 18 van 20

3

o

o

A

Totaal ffi



van Buuren.
M J (Meindert)(m) ,1

2Jansen.
R. (Robeít) (m)

I

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

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

5

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

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

6

o

o

Totaal

1

i 
van der velden.

I P (Peter) (m)

Dederl,
W J (Wybren) (m) E

--t-[T?-lq]



6. Verschillen met de door het stembureau vastgestelde lijsttotalen

Pag. 20 van 20

ls er voor een of meer lijsten sprake van een verschiltussen enezijds het aantal op deze lijst uitgebrachte stemmen
zoals vastgesteld door het stembureau, en andezids het aantal op deze lijst uitgebrachte stemmen zoals
vastgesteld door het gemeentelrk stembureau?

tr Nee

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

Lijstnummer en
-naam

Liisttotaal zoals
vastgesteld
door
stembureau

Liisttotaal zoals
vastgesteld door
gemeenteliik
stembureau

Reactie gemeenteliik stembureau op het verschil

o

o


