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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

Dag Maand

qBb

Adres/localie slembureau

1b Stembureaugegevens tijdens tellinq (op lijstniveau)

WanneeÍ vond de telling (op lijstniveau) plaats?

Oag Maand JaaÍ TLJd (van - lol)

Waar vond de telling (op lijstniveau) plaats?

tr De telling vond in het stemlokaal plaats.

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

Adres/iocatre slembureau

rtJ30
Vul voor een mobiel slembureau hieronder de gegevens in voor elke locatie waar het stembureau
voor kiezers open is.

Openingslijden (van' lol)

o
Openrngsliiden (van - lol)

o

I ') o3 LoL 3

1. Stembureau, locatie en openingstijden

1a Stem bureaugegevens tijdens stemminq

Dag Meand Jaaí

Datuml
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3. Aantal toegelaten klezers

Vul hieronder de aantalten geldige stempassen. volmachtbewizen en kiezerspassen in bij A, B en C
Tel bij D de aantallen bij elkaar op.

Aantal geld ige stempassen

Aantal geldige volmachtsbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of
kiezers AS

Aantal geldige kiezerspassen

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

so6
B 8s
c

s?1

o

o

U gaat nu de stembiljetlen 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 kàndidaat

Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldage stembiljetten

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

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

E s80
F { j
G I

s87

o

o

4. Aantal uitgebrachte stemmen

H



ls er een verschiltussen het aantaltoegelaten kiezers (rubriek 3, onderdeel D) en het aantal uitgebrachto
stemmen
@bnek 4, onderdeel H)?

E NEE ) Ga dan door naar rubriek 6.

V )A ) verklaar dan hierna het verschil/ door in te vullen hoe vaak u onderstaande situaties
heeft geconstateerd.

Er ziin mééÍ stembilietten geteld. Noteer hoeveel stembiljetten er zïn meer geteld

Mogelijke verklaingen voor het verschil
Vemeld hiercnder hel aanlal keer dal de ondarclaande silualies ztch hebbon voorgeclaan

o
Aantal keren dat er een stembiljet te veel is uitgereikt

Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil
(vermeld hieronder de andere verklaÍingen en het aantal keer dat deze situaties zich hebbon voorgedaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

Er zijn minder stembiljetten geteld. Noteer hoeveel stembilletten er mindeÍ ziln geteld 2

o Aantal keren dat een kiezer het stembiljet niet heeft ingeleverd O

Aantal keren dat er een stembiljet te weinig is uitgereikt

Aantal keren dat eÍ een andere veÍklaring is voor het verschil
(véfineld hieíonder da andorc verkladngen en het aantal koer dal deze situalies zich hebben vooigedaan)

o
o

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil 2
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5. Verschil tussen het aantal toegelaten ki€zers en het aantal uitgebrachte stemmen

Mogelijke verklaingen voor het verschil
Vormeld hiarondar h6t aanlal keèr dat de ondorslaando silualies zich hobbén voorgadaan.



6. Bezwaren van kiezers

Hebben aanwezige kiezers bezwaren geuit?

Bezwaren zijn klachten of opmerkingen van kiezers.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tidens de stemming: het stembureau is moeilijk bereikbaar,
er staat meer dan één percoon in een stemhokje.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers qdens de telling: een stem wordt onterecht geldig, ongeldig oÍ blanco
ve*laard, het resultaat van de telling wordt niel bekendgemaakt. het resultaat van de te ing is oniuist.

Leg alle bezwarcn van kiezers vast in dit prcces-verbaal. Ook als het stembureau het niet eens is met de

kiezer. Heeft het stembureau een reaclie op het bezwaar? Noteer die dan ook.

Lglj,pi noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

I a tí1 rO

o

Bezwaren van kiezers tudens de telling

7, Onregelmatighedenofbijzonderhedeno
Waren er onregelmatigheden of bijzonderheden tijdens de stemming en telling?
Voorbeelden: een of meer stembureauleden waren te laat oí zijn niet gekomen, de stembus was vol en er was
geen tweede stembus, het brandalarm ging aí en het stemlokaal moest worden onlruimd, activileiten in of
rondom het stemlokaal beinvloedden de kiezer.

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

@!3p! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

On regelmatig heden en bijzonderheden
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Noteer in deze rubriek de naam van alle slembureauleden die bii de telling aanwezig ziin
Dat zijn in elk geval de vooaítter en minimaal twee andere stembureauleden.

@Lgp; U vult in rubriek I alleen de namen in.

VeNolgens ondedekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubriek I

Namen slembuÍeau

o

a

r-§rrrL\ i
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.: í§ )s -J
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8. Stembureauleden aanwezig bij de telling
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Bijlage Voorlopige telling op Iijstniveau

I Waterschapspartii Hollandse Oelta 6
2WD 5 t
3 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) S l-
4 sOPLUS 3
5 COA 1 lc

6 Hollandse Delta NatuuÍlijk
.L

L
7 Water Natuurliik 3

,l

8 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) 1
()

9 ChÍistenUnie L, 5
í0 AWP voor water, klimaat en natuuÍ 1 Z

11 BBB 9 cl

í2 PaÉij voor de Dierèn
t-.) 1

't3 JA21 Ll l.
6

í5 Belang van Nederland (BVNL) 1 9

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

LijslnummeÍ en LÍstnaam

Vul het totaal in bij Rubriek 4, onderdeel E,

o

O
Totaal: 5 B L')

B

L)

,I4 GOUD

i
L-

i
I
t
!i
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F
I
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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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a

Stembureaunummer

Proces-verbaal

Dee[ B

In te vu[ten door het telteam op donderdag 1ó maart
2023 in Ahoy Rotterdam

Teltafelnummer

Tafetteider

Tafelcontroleur

Coördinator tethal
(bij te[verschillen)

o

4 I 6

E

OI naaQ-
^--.?

,J" (( 
L

Gemeente
Rotterdam

Waterschap Ho[landse Detta

Naam
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Uitkomsten per stembureau

Vul voor elk stembureau afzonderlijk deze bijlage in.

Nummer stembureau

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

'1. Aantal toegelaten kiezers

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

A \-óbAantal geldige stempassen

Aantal geldige volmachtbswijzen (schÍiffelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas)

Aantal geldige kiezerspassen

Het aanlal aot de stemming toegelaten kiezers ( A + B + C = D )

B «s
o c

i

2. Aantal getclde stembiljetten

Vul hieronder de aantallan in zoals vastgesteld door hel gemeentelijk stembureau/stembureau voor het
openbaar lichaam.

E xdí §31
Aantal blanco stembiljetten

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat

Aantal ongeldige stembiljetten

Het totaalaantal getelde stembiljeaten ( E + F + G = H )

G

a 4)

F 8

*q
' Tel voor dit onderdeel de aantallen stemmen die op elke lijst zijn uitgebracht bii elkaar op

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.

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

D

o

H (2

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

tr Ja. Ga verder met rubriek 4.

3. Verschil tussen hot aantal toegelaten kiezers en het aantal get6ld6 stembiljetten
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Naar aanleiding van het geconstateerde onverklaarde verschil heeft het gemeentelijk stembureau de stempassen,
kiezerspassen en volmachtbewÍzen opnieuw geteld en het aantal toegelaten kiezers voor dit stembureau als volgt
vastgesteld:

Aantal geldige stempassen

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

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

4.2 5 t)

8.2 &t
c.2

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

ls hel aantalloegelaten kiezers (D.2) en het aantal gelelde stembiljetlen @bnek 2 onder H) geliik?

sgt

o
tr Ja. Ga verder met rubriek 4

tr Nee, er zijn méér stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zUn er meer geteld?

Nee, er zijn minder stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zrn er minder geteld?

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

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

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

Hoe vaak heeft een kiezer het stembiljet niet ingeleverd?

Hoe vaak is er een stembiljet te weinig uitgeÍeikt?

o
Hoe vaak is er een stembiljet te veel uitgereikt?

Hoe vaak is er een andere verklaring voor het verschil?
(venneld hieÍondet de andera vetklaingon en hoe vaak et sprake van was)

Hoe vaak is er geen veÍklaring voor het verschil?

o.2

o
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Zijn eÍ stembiljetten, stempassen, volmachtbewijzen oÍ kiezerspassen van een andere verkiezing aangetÍoffen?

tr Nee

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

aangetroÍfen. Deze stembescheiden moeten in aparte pakken worden verpakt en worden

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

o

5. Aantal stemmen per lijst en per kandidaat

o

4. Bij gecombineerde stemmingen

vezegeld en overgebracht naar het college van burgemeester en wethouders/het bestuurscollege.

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

Zie volgende pagina's.



Lijst 1 Waterschapspartij Hollandse Delta

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Moorman,
C. (Chris)(m)

van Rhiin-
de Geus.
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26

L

o

o

q o
-4 +

Sioukes,
W A. (Wim) (m)

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

'|

2

3Kalle,
J.H. (Hans)(m)

t+

2 4

Wesdorp,
A.A. (Arie) (m)

van Brugge,
P M.J (Paola) (v)

4

5

6Oosteíee,
R.J.B (Bob) (m)

7de Gíaatl-
van Lith,
K J. (Karen) (v)

4

2

4

KuÍhas.
F. (Fatih) (m)

Speelman,
M (t\,lart) (m)

I

9

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

l1Smulders-Evers.
B J. {Rosalie) (v)

Herjndijk,
H (Bert) (m)

13Kromhout.
M (Maarten) (m)

14Boeren-de Snaijer.
AAA (Anneke) (v)

15Verhorsl,
Y (Yvonne)(v)

Janssen,
M P (Marcel) (m)

de Snaijer,
J (Jan) (m)

16

17

Kraienbrink-Meinds,
J (Janneke) (v)

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

18

19

20de Bruine,
t,4 W (Wilma) (v)

D.WC. (Dion) (m)

21

23

24

van deí Sluis.
B H (Bas) (m)

Vermeer.
A. (Alice) (v)

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

25Frt,

J F.J. (Jan)(m)

27Wesdorp,
M G.J (Mayke)(v)

28Westbroek.
H. (Henk)(m)

Subtotaal 2

óTotaal (1 + 2)

Zet in elk vakie één cijter. Begin rechts, mel het laatste cliÍer.

I+

-l

!l]
L

I
Subtotaal 1
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Zet ln elk vakie één cijfer. Begin rechts, mel het laatste cijíer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Boender,
H D (Heleen) (v)

6

o

o

1

1van Oorschot,
J.J M. (Frank) (m) Z

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

3Peeterman,
T.A.G. (Theo) (m)

4Véenhuizen.
H B (Bedine) (v)

5Noorlman.
H J (Hein) (m)

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

Goudíiaan,
R. (Richard) (m)

WilbÍnk,
J (Joíinde) (v)

I

9

10Speters,
D. (David)(m)

11Noordeímeer-Swemmer
À,4 C.A. (ïineke) (v)

12van de Vreede,
M L. (MaÍiin) (m)

13Beíning-
Van Oostveen
C.M. (ïni) (v)

14Boom,
W M (Werner) {m)

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

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

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

18van Arkel,
P (Peter)(m)

19

6

l+l4lo)+tl
__b.l

E
+t

Ouwerkerk,
A (Aa0 (m)

+I
IL

4Totaal



3 1
IWiersma-

den Du!k,
H.H. (Hennie) (v)

4
2van Lammeren.

J. (Joris)(m)

b
3Veíbeek.

J. (Johan) (m)

4Lievense,
T (Tom) {m)

a
5Schaap,

W. (Wytze) (m)

6van den Beíg,
J.J (Job) {m)

J
7

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

IRobtemond.
J M. (Jan)(m)

4
10Slengs-NrjhoÍ,

J (Hanneke) (v)

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

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

1
l3Kickert.Schotting,

D.A. (Oorien)(v)

4
l4Geerlings

H (Haíry)(m)

Liist 3 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
Zet in elk vakje één ciiler. Begln rechts , met het laatste cijíer.

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

Pag.7 van 20

o

o

r ïTotaal

van der Linden.
CAC (Lieke) (v)

+



Lijst 4 SOPLUS
Zet in elk vakje één ciiíer. Begin rechls , met het laalste cijíer.

Naam kandidaal &
kandidaatnummer
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o

o

b
van Scheiindel,
A N À/l (Nico) (m)

Zondervan.
N.M (Nalasia) (v)

1

2

,Í

4
3Veldeís,

M.C (Riet) (v)

t3
)t

Totaal llód



+
IWinkels.

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

2Wegman,
G J M. (Marijn) (m)

+
Harlmann.
J J.M. (Josephine) (v)

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

5de Kleík,
A (Arie) (m) ?

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

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

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

9van der Heijde-Keiizer
M. (Marcella)(v)

't0
van de Pol
M (Max) (m)

't1
van der SchaaÍ
D (Dirk) (m)

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

13Keijzer-Westhoeve,
E B (Liesbeth) (v)

14van der velde.
J C.J. (Joao (m)

15van Bossum,
N A. (Ellen)(v)

16Boeter,
J P (Jan)(m)

Lijst 5 CDA

Naam kandidaat &
kandldaatnummer
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o

o

4 ó

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

Totaal



Liist 6 Hollandse Delta Natuurlijk
Zel in elk vakie één cijíer. Begin rechts, met het laatste cijÍer.

van Maurik-de GraatÍ
ir.J. (Maíio) (v)

Overwater.
L A (Leen) (m)

Pag. 10 van 20

Horstmeieí.
PH. (Piet Hean) (m)

26

27Schep,
J. (Jan)(m)

283

4

5

6

?

8

Baad,
l. (les) (m)

Klap!,!ijk,
J.D.B. (Jurgen)(m)

van Nes-
de l\,4an,

P Petra

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

o Boelhouweí.
N.P (Nathalie) (v)

Aínold,
E. R. (Ed) (m)

Klootwijk,
P (Pleun) (m)

Pannekoek.
W. (Wiebe) (m)

o
Pikaart.
L. (Leon) (m)

Huber,
J (Johan)(m)

43

20

22

3
21

,1

2
4t
4

L
1

e
Quak,
A. (Aaít) (m)

J{
Benders,
J.PH M (Jos)(m)

l0

't1

Fabe.,
J (Jacob) (m)

l3Bosman,
C.J (Celeste) (v)

14den Hollander.
C A (Kees)(m)

Heijndiik,
M. (Maarlen) (m)

Sleehouwer.
M A (Michel) (m)

Middendoíp.
WAA (wim)(m)

16

17

van Stappen
A. (Arie) (m)

Doedens.
E.H (Eimert) (m)

18

19

van lvlauíik,
S.C. (Simon) (m)

Hollerhues.
F.W. (Frank) (m)

24

25van de Linde,
c.B. (Coo (m)

29

31

32

33

Biemond.
W (Willem) (m)

de Vogel.
J. {Jan) (m)

den Oriiveí,
N.A.J. (Jan)(m)

36

34

35

Sleehouweí.
M (Marian) (v)

ven Maunk
A L. (Adrie) (m)

Kloet.
A. (Adíiaan) (m)

Schelhng,
G.J (Bed)(m)

37

38

39Boender
H. (Henk) (m)

Bosland.
A P (Anthonie) (m)

von Burg,
AR (Alexander) (m)

41

40

,)
q Subtotaal 2

1Totaal (1 + 2)

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

de Sutte. Besters,
N.4.J. (Ria) (v)

Steehouwer
HJ tHenk) (m)

1

15

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Oli,ve,
K (Rien) (m)

Roodzand.
J. (Johan)(m)

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

Vrijenhoek,
w.c. (m)

--.,]

I

+

42

_l

.l

l
l

I
4

Subtotaal 1
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Lijst 7 Water Natuurlijk
Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechts , mel het laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Mollema.
A (Anne) (m)

Ruiler
H J W (Hern) (m)

Blauw.
N (Nienke) (v)

Naam kandidaal &
kandidaalnummer
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a

22

23

24lBlokhui2en,
lA.B (Anred) (m)

f-

den Hout.
(Annemarie)(v) -l

g

1
q

Wilkens-
van Geloven

Korl,
W. (Wiesje) (v)

2

KB Konnre)(v)

van deí Horsl.
SJJ (Servaas) (m)

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

4

5

6Lucas.
R. (Reyer) (m)

4
de Neel-Scholte
M (lviÍjam) (v)

de Looíí,
A E. (Arend)(m)

7

8

I

Hopman.
Ní (Mark) (m)

Hottinga,
F.H.H (Folkeíl) (m)

van den Bogerd,
P (Pele0 (m)

10

11

12

Kooijman,
A. (Arie) (m)

13Tanis.
PE (Peggy)(v)

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

Bietvelt,
VS (Vincent) (m)

14

't5

't6
van den Berg
M (Manon)(v)

17Kik.
M. (Rinus)(m)

18Fousert-Poeder.
C.M C. (Claudia) (v)

19Kleinpaste,
G J (Gertian) (m)

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

van Dort,
lM (lneke)(v)

21

20

r)
TL

26

2a

2S

30Zilverberg.
L. (Bartjan) (m)

Raaphorst.
E P (Ernsl) Ím)

Gielbert,
L. (Leo)(m)

Verhagen,
D.J. (Dirk) (m)

Mesker,
C. (Cees) (m)

van der Ree
A.H (Aíne) (m)

A.E (Anneke)(v)

31

32

33Bouweí-
van Schie.
F. íFemke) (v) 1

34Seraese,
L (LennaÍd) (m)

Kíuit,
R. (Rik) (m)

Bíiggeman,
T.M. (Íheo)(m)

35

36

37Brouwer.
A. (Aard) (m)

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

39van 't ZelÍde,
C (Kees) (m)

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

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

47

40

42

43

44

45

46

Scherberjn
P P (Flip) (m)

van Burgel
D (Diík) (m)

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

Klok,
l.F. (les) (m)

Moul,
P (Piet) (m)

48Kalkman.
R.C. (Raymond) (m)

4Bood.
E C (Elrne) (v)

Kievit.
J. (Joosl) (m)

49

50

Tolaal (1 + 2)

4 1

1

l +

l

Boot,
G. (Gerben)(m)

4l

+

-la
I

L

ï
Subtotaal 1 Subtotaal 2

25

m



4 5
,|

de Jong,

C a
2Staat

B (Berr)

3Visser.
M.L (Thijs)

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

5Grinwrs.
PC (Pele4 4

6Houweling,
A (Adri)

Hoogendoorn
P (Peteo

10Kaídux,
A.J (Aren-Jan)

11van der Lnden,
A. (Arie)

12Lekkerkerk
FJ (Frank)

13van Gurp,
A.T. (Adrie)

14Matu e,
J.K. (Johan)

15Kranendonk.
P (Peteí)

16Born,
A G M. (Marco)

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

Lijst 8 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)
Zet in elk vak,e één cijÍer. Begin rechts, met het laalste cilÍer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

van der Duijn Schouten.
C A. (Kees)

Pag. 12 van 20

7

8

o
B.eedveld
J.S. (John)

o
Sioop,
T.A. (Teunis)

18

4

-+

l
---l

,l

l

I dTotaal



Lijst 9 ChristenUnie
Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechls, met het laatsle ciiÍer

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Pag. 13 van 20

o

o

Fíóling-Kok,
J A. (Janlien)

23

4
1Scheermeijer.

H J P (Haíry)

2Veíkaik,
J w (Job)

o
d-

3Goeree
A (Andie)

4Schneider,
W. (Willem)

Oostra,
A (Arien)

6Íanrs-Keijzer,
P M. (Elma)

7de Moed.
MJ (Rinr)

8Houtman,
E.E. (Eíica) b
den Hollander
D. (Dirk)

Tebrugge,
BJ (Bernard)

10

I

't'l
van Heemst.
J.PC (Stan)

'12Hoek,
G l,r. (Gerlo)

l3den Hartog,
J (Johan) 4

14Pipping,
C M (Conny)

Spaans,
E J.t!l (Erik)

16Bestman,
O.J. (Dirk Jan)

1
17La Rose,

M.B. (Maikel)

18Gnnwis-Driesse.
M.N (Mnanda)

19van der Duijn Schouten.
J (Jacob)

20Koornneef,
M.C. (Marco)

21Sies,
S.J. (Setkin) 5

22Robijn,
P (Piet)

15

al
4

1_

_14.1

Totaal

)

[[T4I-l



Lijst 10 AWP voor water, klimaat en natuur
Zet ln elk vakje één cljfer. Begin rechls , met het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummei

Troost,
I (lna) (v)

van Zeijl
B. (Bas)(m)

Pag. 14 van 20

5

6

o

o

q
,1

van Zeijl
F.J. {Fokke) (m)

Kraaij,
B. (Ruud)(m)

van deí Heiden-van der Blom. 3

B J. (Bernadette)(v) c

I

4Prins,
F.J. (Fred) (m)

Totaal

2

l
I

lllld



í 6
1Hage-Barendregt

i/ N (Maaike)

1
2van der Eijk,

PJ. (Piet)

3Lagerwaard,
J (Han) L 1

4
4Sommeling,

C (Co0

.3
5Wesdorp.

M. (Michelle)

6

J (Jan) 1.

4
7Warnaer.

J P (Jan Pieter)

4
8O'rdijk,

M (Marianne)

IJacobs,
P.E. (Petía) 1

L
't0

Terlouw.
P (Peted

11Reedijk.
O (Dirk) 1

12van den Brink.
G. (Geurt) 4

Lijst 11 BBB
zet in elk vakie één cijÍer. Begin rechts , met het laatste cijler.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 15 van 20
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o

v

1

Totaal 4



Zet in elk vakie één cljÍer. Begin rechls, met het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

van Broekhoven-van i/ieío. 4

B N O. (Renate)

Pag. 1ó van 20

5

o

o

1Canlon,
B (Bart) f, o

4 1
2Klompenhouwer,

L.M. (Lisa)

3van de Peppel.
S. (Sabrina) 4 1

6

7den Boer,
B.A.A. (Robert)

8Faber,
A. (Alex)

4
Bekkers.
A J.T. (Lydia)

van der Holst.
10

I

D Oanrelle
11Groenewege

PJ.L (Pieted

Totaal

Lijst 12 Partii voor de Dieren

-ono",'o"tino".'

S.E. (Suzanne)

Venderbos-Lambinon,
C. (Cees) ]H

ï-

I d4



Roos,
S.M (Servaas) (m)

.1
3 3

)

q
4van zaalen.

ÉP. (Frans) (m) 5

Lijst 13 JA21
Zet in elk vakie één cijÍer. Begin rechts, met hel laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Kegel,
ÉJ (Fíed) (m)

Meijer.
P (Patrick) (m)

2

3

o

o

Totaal

Pag. 17 van 20
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o
5

1StÍuiis,
J P (John) (m)

2Kweekél
A.A. (AdÍi) (m)

3Daamen
J.K (Jacques)(m)

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

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Pag. 18 van 20
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o

b

3l
l

Totaal I



8
1van Buuren.

M J. (Meindert) (m)

2Jansen.
B (Roben) (m)

3Bronwasseí.
N4.E J (N,larc) (m)

J
4de Jong'Kamst,

S. (Sharon) (v)

5van der Velden.
P (Pele0 (m)

6Deden.
W.J. (Wybíen) (m)

Lijst 15 Belang van Nederland (BVNL)
Zel in elk vakie één ciiÍer. Begin rechls, met het laatsle ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Pag. 19 van 20
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o

Totaal
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Pag. 20 van 20

ls er voor een oÍ meer lijsten sprake van een verschil tussen enerzijds het aantal op deze lijst uitgebÍachte stemmen
zoals vastgesteld door het stembureau, en anderzijds het aantal op deze lijst uitgebrachte stemmen zoals
vastgesteld door het gemeentelijk stembureau?

Ll Nee

Lijstnummer en
-naam

Liisttotaal zoals
vastgesteld
door
stembureau

Lirsttotaal zoals
vastgesteld door
gemeenteliik
stembureau

Reactie gemeenteliik stembureau op het verschil

Z ?'tl N ïtr 55 eR- WaS Z (<tzs:À,l ;> ull t

o

o

6. Verschlllen met de door het stembureau vastgestelde lijsttotalen

t*Ja -> Vul de navolgende tabel in on geef zo mogelik een ver*laring.


