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I
490-WS23-Huis van de Wijk Grote Hagen

In te vul[en door het stembureau (voorzitter) op
woensdag 15 maart2023

I



Pag.2 van 10

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

NummeÍ
Dag Maand

\,1 0

Adres/localie slembuíeau Dag Maand

1b Stembureaugegevenstijdens!C.l!!.Og(oplijstniveau)

WanneeÍ vond de telling (op lijstniveau) plaats?

Dag Maand Jaar Tijd (van - tol)

o3 Zoei L3 oC) ENV-I

Adíes/locat e slembuÍeau

Crl )oo

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

Openingstrjden (van - ro0

2l OL

o
Openingstlden (van - tol)

tí

o

r5 o3

IT

í. Stemhureau, locatie en openingstijden

1a Stembureaugegevenstijdensstemminq

,,D 2- 1

Datum:

Waar vond de telling (op lijstniveau) plaats?

g De telling vond in het stemlokaal plaals.

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

[t ]
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Houd per stembureaulid de tijden bi waarop het lid bii de zitting aanwezig was

Vooíetiers Achlernaam

Aanwezig op hel slembuÍsau

Dag Meend Jaat Tijd (van - lol)

t ( o 1 o 1

-1 Zö.L o6 3o 1() ó

GC t- OL o6 C) 7b o
3 1 öo

Í1 15 o3 C) o6 3ö 16 oó

o
OaS Maand Tijd (van - tol)

trí3,
tlero e-

(,

ó23o

r5E
l5 ó3 2o 23 1.5 3o

\,te|a-lno.

TELLERS:

DaS Maand Írld (van - tot)

o T^[ , ()C^ t- \ o3 zo z 3 aa
fr', (' S\ O3 Zo 2? I I OO

5 o6 öo
1<

ó6

(' rS 2l

2. Aanwezigheid stemburoauleden

SHIFT 1:

A

Vooíetlers Achleínaam

Zc)

SHIFT 2:

aT-ltrïNmH

l5
'l \ ó?. )a 27
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Vul hieronder de aantallen geldige stempassen, volmachtbewijzen en kiezerspassen in bii A, B en C
Tel bij D de aantallen bij elkaar op.

Aa ntal geldige stempassen Lr? j
Aantal geldige volmachtsbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of
kiezerspas)

B 33
Aa ntal geldige krezerspassen

T€lop +

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

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

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat E qq2
Aantal bla nco stembiljetten

Aantal ongeld iqe stembiljetten

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

ls het aantal loegelaten kiezers niet gelik aan het aanlal uilgebrachte stemmen?
Verklaar dat op de volgendo pagina.

o

c C

9o6

F g
G §

so6

3. Aantal toegelaten kiezers

D

4. Aantal uitgebrachte stemmen

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

EI NEE à Ga dan door naar rubriek 6.
O lA ) Verklaar dan hierna het verschil, door in te vullen hoe vaak u onderstaande situatíes
heeft geconstateerd.

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

Mogelijke verklaingen voor het verschil
Veímeld hioronder hel aanlal keer dal de ondoElaande situalies zich hebben voorgedaan

Aantal keÍen dat er een stembiljet te veel is uitgereikt

a Aantal keren dat er een andere verklaring is vooÍ het veÍschil
(vefinold hioronder de ancleíe votklanngon en hol aanlal keet dal aleze silualies zich habbeh vootgedaan)

Aantal keÍen dat er geen verklaring is voor het verschil

Er ziin minder stembilietten geteld. Note€r hoeveel stembiljetten er minder zijn geteld

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Vemeld hieíonder hel aantal kéeí dal cle ondorslaande slluaties ztch hebben voorgedaan

o 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 verklaÍing is vooÍ het verschil
(vemeld hieronder do andera ve*laringén en hel aanlal keet dat daze siluaties zich hebben vooígedaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

5. Verschil tussen hèt aantal toegelaten kiezers en het aantal ultgebracht€ stemmen
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Hebben aanwezige kiezers bezwaren geuit?

Bezwaren zijn klachten oÍ opmerkingen van kiezers.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tidens de stemming: het stembureau is moeilik 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 telling wordl niel bekendgemaakt, het resultaat van de telling is oniuist.

Leg alle bezwaren van kiezes vast in dil 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.

Lgtjíp! 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 tellíng?
Voorbeelden: een of meer stembureauleden waren te laat of zijn niet gekomen, de stembus was vol en er was
geen lweede stembus, het brandalarm ging af en het stemlokaal moest worden ontruímd, activiteiten in of
rondom het stemlokaal beinvloedden de kiezer.

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

Etgp! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

On rege lm atig hede n en bijzonderheden

7. Onregelmatighedenofbijzonderheden

f!/

6. Bezwaren van kiezers



8. Stembureauleden aanwezig bii de telling
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Noteer in deze rubriek de naam van alle stembureauleden díe bij de telling aanwezig zin
Dat zijn in elk geval de voorzitter en minimaal twee andere stembureauleden.

@Lgp! U vult in rubiek I alleen de namen in.

Vervolgens ondeflekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubriek 9

Namen slembuÍeauieden

o

o

§ L ud rtrn

u, -R.^-\ze-

l"nr eí

S tC<

)v (

s Lr\

ln . wcn cP5lJ

1

2

3

4

5

6

7

1

2
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Bijlage Voorlopige telling op lijstniveau

zet in elk vakje éen cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

Lijslnummer en Liislneàm

o

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

l lI Waterschapspaíii Hollandse Delta

L1 l2WD

q I3 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)

3 L4 SOPLUS

3 35 CDA

CJ6 Hollandse Delta Natuurliik

\ z7 Water Natuurliik

Ll8 Staatkundig GereformeeÍde Partij (SGP)

I ?9 ChristenUnie

tí0 AWP voor water, klimaat en natuur

L11'I BBB

L1 )Lí2 Partij voor de Dieren

t1 c13 JA21

q
14 GOUD

I
-)
a'15 Belang van Nederland (BVNL)

II

Totaal: q q ?
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o

O

Einde Deel A

Deel B in te vullen door het
telteam op donderdag 16

maart 2023 in Ahoy Rotterdam
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=À=

Gemeente
Rotterdam

o

Stembureaunummer

Proces-verbaal
Waterschap Hollandse Delta

Dee[ B

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

Teltafelnummer

a q " k_"q

Naam

Tafetteider

Tafelcontroleur

Coördinator tethat
(bij tetverschitten)

4 I 0

L Poh Chasi

). *ue-A - [v.^-n.
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Vul voor elk stembureau afzonderlijk deze bijlage in.

Nummer stemburea" q ef].IF
Locatie stembureau (indion het een mobiel stembureau betreft, vult u dat in) (l z

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

Aantal geldige stempassen A qfs
Aantal geldige volmachtbewijzen (schrifrelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas) B (33

a Aantal geldige kiezerspassen

Hea aantal tot de saemming loegelaten kiezers ( A + B + C = D )

Vul hiero$er de aantallen in zoals vaslgesteld door het gemeenlelijk stembureau/stembureau voor het
openbaar lichaam.

W@l4gz
Aantal blanco stembiljetten

G .ï

o Het lolaalaan,al getelde stembiljetten ( E + F + G = H ) Ekls IËó
' Tel voor dit onderdeel de aantallen slemmen die op elke lijst zijn uitgebracht bij alkaar op

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

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

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

c o
..5 CÉ

2. Aantal g€telde stembiljett€n

F q

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

Uitkomsten per stembureau

1. Aantal toogelaten kiezers

D

Aantal stembiljetten met een g€ldige stem op een kandidaat'

Aantal ongeldige stembiljetten

y' La. Ga veroer met rubriek 4.

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

Aantal geldige stempassen

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

Aantal geldige kiezerspassen ípas om le stemmen in andere gemeente)

4.2

a.2

c.2

Het aantal tot de stemming aoegelaten kiezers door het gemeentelii*
stembureau. Tel opf ( A.2 + 8.2 + C.2 = D.2 )

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

o
tr Ja. Ga verdeÍ met rubriek 4

tr Nee, er ziin mééÍ stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld?

Verklaar het verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljeften. Vemeld hoe

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

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

Hoe vaak is er een stembiljet te weinig uitgereikt?

o
Hoe vaak is er een stembiljet te veel uitgereikt?

Hoe vaak is er geen veÍklaring voor het verschil?

D.2

tr Nee, er zijn minder stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er minder geteld?

Hoe vaak heeft een kiezer het stembiljet niet ingeleverd?

Hoe vaak is er een andere verklaring voor het verschil?
(vemeld hieronder de andere vefulaíingen en hoe vaak er sprake van was)
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Zijn er stembiljetten, stempassen, volmachtbewÍzen of kiezerspassen van een andere veíkiezing aangetroffen?

Nee

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

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

vezegeld en oveÍgebÍacht naar het college van burgemeester en wethouders/het bestuurscollege

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

o

5. Aantal stemmen per liist sn per kandidaat

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

Zie volgende pagina's

o

4. Bij gecombineerde stemmingon
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1

10

1'l

12

13

Speelman,
M (lvlart)(m)

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

Smulders-Eveís.
R J (Bosalie)(v)

Heijndijk,
H (Bert) (m)

Kíomhoul,
M. (Maarten) (m)

14Boeren-de Snarjer
A A A (Anneke)(v)

Lijst 1 Waterschapspartii Hollandse Delta Pag. 5 van 20

zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechts , met het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

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

Moorman
C (Chris) (m)

26

Rijsdiik,
C L K (Cicilia)(v)

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

Kalle,
J.H (Hans)(m)

3 Weslbroek
H (Henk)(m)

28

Wesdorp,
A.A (Aíie) (m)

4 van Rhrjn
de Geus,

29

L Len

van Brugge,
PM J. (Paola) (v)

5

Ooslerlee
R.J B (Bob) (m)

6

de GraafÍ-
van Lith,

7

K J íKaren) (v)
l"r"* '-

o F. (Fatih) (m)

Veíhoíst,
Y (Yvonne)(v)

15

Janssen,
M.P (Marcel) (m)

l6

de Snaijer.
J. (Jan) (m)

17

o
Kíaienbíink-l'Ieinds
J (Janneke) (v)

18

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

't9

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

20

van deí Sluis
B H (Bas) (m)

21

A. (Alice) (v)

DWC (Oion)(m)
23

'I N,lannetje,
J J. (Johan) (m)

24

25

Subtotaal 1

Fir,

J F.J. (Jan) (m)

27

+
+
+

1

+
ï

+
ffi

I

t1

t

c
-T1:l

l [[T
L

Subtotaal 2

Totaal (1 + 2)
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Naam kandidaat &
kandidaatnummer

a

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

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

17

o

7 5
1

2 L
oPeeterman,

Í4.G. (Theo) (m)

Veenhuizen.
H B (Benine) (v)

3

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

1
6Boender.

H O (Heleen) (v)

7DÍrespíong,
J W J (Jan Wrllem) (m)

IGoudíiaan.
R (Richard) (m) Z

9Wilbíink,
J. (Jorinde)(v)

Speters,
D (David) (m)

1íNoordeÍmeeÈSwemmer.
N.4 C A (Tineke)(v)

'12van de Vreede.
M L. (Marijn) (m)

Berning-
Van Oostveen .

C.M (Íni) (v)

Boom,
W.tr,'|. (Werne, (m)

l5de Graad.
H A (Henk)(m)

1
1

18van Arkel,
P (Peter)(m) 1

l9Ouwerkerk
A (Aa0 (m)

Totaal

Zet in elk vakie één cijleÍ. Begin rechts , met het laatste ciifer.

van Oorschot.
J.J M (FÍank) (m)

van Ortmars.
TE (Teíy) (v)

4

10

13

14

E

L

F

I
!
tl

fi I



() )1Wiersma-
den Dulk,
H.H. (Hennie) (v)

2van Lammeren,
J. (Joris)(m) f

1
,a
(-)

3Verbeek.
J. (Johan) (m)

4Lievense,
T. (Iom) (m)

5Schaap,
W (Wytze) (m) L

6van den Berg,
J.J. (Job) (m)

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

8't Hoen.
PW. (Pera) (v) I

IBobbemond,
J.t\4 (Jan) (m)

l0Slengs-Nijhof,
J. (Hanneke)(v)

'll
van den Ouden.
A.P (Adíi) (m) q

I

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

13Kickerl-Schotting,
D A (Dorien) (v)

14Geerlangs,
H. (Harry) (m) L

Liist 3 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechls , met het laatste cijler.

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

Pag. 7 van 20
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Totaal
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Lijst 4 SOPLUS Pag. 8 van 20

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

van Scherjndel.
ANM (Nico)(m)

Zondervan.
N M. (Natasia)(v)

2

Velders.
[,] C. (Riet) (v)

3

o

o

3Totaal

1

L



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

2Wegman,
G J.M (Mariin) (m) L

§
3Harlmann,

J.J M. (Josephine)(v)

/1
I

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

5de Klerk,
A (Arie) (m)

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

7van Gelder
L A (Leo) (m) 1

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

4Ivan deí Heijde-Keijzer,
M (Marcella) (v)

van de Pol,
M (lvlax) (m)

11van deí Schaal.
D. (Dirk) (m)

van deí Pols.
L.C P (Leo) (m)

13Kei,zeí-Westhoeve,
E.B (Liesbelh)(v)

14van deí Velde,
J C.J (Joa4 (m)

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

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

Lijst 5 CDA Pag. 9 van 20

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

?(--)
')

§

10

l __t

I

l

15

112

!

Totaal
--r
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Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechts , met het laatste cijÍer.

Naam kandidaal &
kandidaalnummer

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

dé Sutleí- Beslers.
M.J. (Bia) (v)

Horstmeier.
P H (Piet Hein) {m)

26

SteehouweÍ.
H J (Henk)(m)

Schep,
J (Jan) (m)

van Mauflk-de Graaí.
M.J (N/aíjo)(v)

3 Raad,
I (les) (m)

28

Overwaleí,
L.A. (Leen) (m)

4 Rood2and.
J (Johan)(m)

29

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

5 van de Zànde
F (Ferdinand) (m)

30

van Nes-
de N4an.

6 Vrijenhoek
wC (m)

3'l

P PetÍ

van der À/leer,

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

7 Biemond,
W. (Willem) (m)

32

Boelhouweí.
N.P (Nathalie) (v)

8 de Vogel,
J (Jan) (m)

33

o
Quak,
A. (Aart) (m)

9 Steehouwer.
M. (MaÍian) (v)

10 van Mauíik,
A.L. (Adrie) (m)

35
Faber,
J. (Jacob) (m)

't'l den Drijver,
N A.J (Jan) (m)

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

Kloet,
A (Adriaan) (m)

Olijve,
K (Rien) (m)

Bosman.
C.J (Celeste)(v)

13

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

14

't6

17 Pikaart,
L. (Leon) (m)

42

o
van Slappen,
A (Arie) (m)

18 Huber,
J (Johan) (m)

43

Doedens,
E.H (Eimerl) (m)

19

Arnold,
E R. (Ed) (m)

20

Klootwjk
P (Ple'rn) (m)

21

Pannekoek.
W. (Wiebe) (m)

22

van líaurik,
S.C (Simon) (m)

23

Hollerhues.
FW {Frank) (m)

24

ï

-t

Schelling,
G.J. (8ert) (m)

Boender,
H. (Henk)(m)

38

39

Bosland
A.P (Anthonle) (m)

von Burg,
A R. (Alexandeí)(m)

4l

40

1

Subtolaal 2

Totaal (1 + 2)

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

25

1

E
_-]-I

2

I

12

15Heijndijk,
M (Iraarten) (m)

Steehouwer.
[,1.4. (Michel)(m)

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

-.1

I

1)

---*

lTzT Il
ll]T-[-]

Subtotaal 1



s1Mollema,
A. (Anne) (m)

L2Wilkens-
van Geloven.
K.B. (Konnie) (v)

3Kod
W. (Wiesje) {v)

4van dèr Hoísl.
S J.J. (Servaas) (m)

5PateÈvon Wasserthal.
tt4 J (lv'larian) (v)

6Lucas,
B. (Reyeí)(m)

1
7

IHopman,
l/. (Mark) (m) Z

Ide Looí,
A.E. (Arend)(m)

10Hottinga,
F.H.H. (Folkeí) (m)

11Kooijman.
A (Arie) (m)

12van den Bogerd
P (Peter)(m)

r3Tanis,
PE. (Peggy)(v)

14Slachter.
E J (Ellen) (v)

15Rietvelt.
V.S. (Vincent) (m)

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

17

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

l9Kleinpaste,
G.J. (Gertjan) (m)

20Gast,
J.A (Ron) (m) 1

21van Dort.
lM. (lneke) (v)

22Ruiter.
H.J W (Hein) (m)

23Blàuw.
N. (Nienke) (v)

24Blokhuizen,
A.B. (Alked)(m)

25van den Hout.
A.Y (Annemarie)(v)

Liist 7 Water Natuurlijk
Zel in elk vakie één cijÍer. Begin rechls, met hel laatste ciiÍer

Pag. 11van 20

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o
Sleegh.
J PB M. (John) (m)

43

44

les) (m)

Kalkman
R.C (Raymond) (m)

Rood,
E C. (Eline) (v)

48

49

50

26

2A

Baaphorsl,
E.P (Ernsl)(m)

Gielbert,
L (Leo)(m)

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

Meskeí,
C (Cees)(m)

Zilvetbetg
L. (Bartjan) (m)

29

30

1

van der Ree.
A.H (Aíne) (m)

A.E. (Anneke)(v)

3r

Bouwer-
van Schie
F (Femke)(v)

Seriese.
L. (Lennard) (m)

33

34

Kruit,
R (Rik)(m)

BÍqgeman,
Í M (Theo) (m)

40

38

Brouwer.
A. (AaÍd) (m)

Boot.
G. (Gerben) (m)

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

van IZelÍde.
C (Kees)(m)

-+
Scherbeijn.
P P (Flip) (m)

van Burgel,
D (Oirk) (m)

41

---------i-

I
r

van dér Pol-Loomans.
L. (Lies) (v)

Schuurmans.
Í'J.C. (Theo) (m)

47

45

46

Moul.
P (Piel) (m)

1 1

Kievit,
J. (Joost) (m)

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

de Neef-Scholle
M (Mnjam)(v)

---H

1

I

Kik,
M (Rinus) (m)

4?

t

t-

W tt

zI

Subtotaal 1 Subtotaal 2

Totaal (1 + 2)



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

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

de Jong.

Pag. 12 van 20

o

o

Kranendonk,
P (Peter)

Born.
A.G.M. (Marco)

16

3
2Staat,

B. (Bert)

3VisseÍ,
M L (Thrts)

4van den Berg.
A.PJ (Albeí-Jan)

5Grinwis,
PC. (Peleo

Houweling,
A (Adri)

7van der Duijn Schouten,
C A (Kees) 1

8BÍeedveld.
J S (John)

IHoogendoorn
P (Pete,

Kardux.
A J (Aren-Jan)

van der Linden,
A. (Arie)

10

11

12Lekkeíkerk
FJ (Frank)

13van Gurp,
A.T (Adrie)

14Matze,
J.K. (Johan)

't7den Beslen.
A.J. (Aart-Jan)

18Stoop,
TA (Teunis)

4Totaal

1

6

15

I

l



Lijst 9 ChristenUnie
Zet in elk vakje één ciiíer. Begin Íechts , mel het laatsle ciiÍer

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Tanas-KeijzeÍ.
P M (Elma)

Pag. 13 van 20

6

o

o

31Scheermeijer,
H J P (Harry)

2Verkaik,
J W (Job)

3Goeíee,
A (Andie)

Schneider,
W (Willem)

4

5Oostra,
A. (Arjen)

L
1

4Houtman.
E E (Enca)

7

8

de N,loed.
M J (Bini)

Iden Hollander,
D (Drrk)

l0Tebrugge,
BJ (Bernard)

l1van Heemst.
J PC. (Stan)

'12Hoek,
G.M. (Gerto)

't3
den Hartog,
J (Johan)

14Pipping,
C M. (Conny)

15Spaans,
E J M. (Erik)

16Beslman.
O J. (Diík Jan)

17La Bose,
M B. (Maikel)

tl
18Gíinwis.Oriesse

M N. (Miranda)

19van der Duijn Schouten
J (Jacob)

KoornneeÍ.
M.C (Marco)

Sies,
S.J. (Setkan)

21

20

22Robijn,
P (Piet)

23Fróllng-Kok,
J.A. (Jantien)

I l

+----]

I!
-

Totaal
TT



Lijst 10 AWP voor water, klimaat en natuur Pag. t4 van 20

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

.s
1van Zeijl

ÉJ (Fokke)(m)

2Kraaij,
R (Buud) (m)

van der Heiden-van der Blom, 3

B J (Bernadette) (v)

4Prins,
FJ (Fred) (m)

5Troost,
I (lna) (v)

6van Zeijl
B (Bas) (m)

5Totaal

-

t-
-t--J



C IIHage-Barendregt
M N (Maaike)

2van der Eijk,
PJ {Piet) 1

ï
3Lagerwaard,

J. (Han)

1
4Sommeling,

C. (Cor)

5Wesdorp.
L (L4ichelle)

6

J. (Jan)

7Waínaer.
J P (Jan Pieter)

5
8O'rdijk,

M (Marianne)

1Jacobs,
P E. (Petra)

10Terlouw.
P (Peter)

11Reedijk
D (Diík)

12van den Bíink
G. (Geurt)

Lijst 11 BBB Pag. 1.5 van 20

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

O

5Totaal

-Td-

l

l

1

qI



Lijst 12 Partij voor de Dieren
Zet in elk vakie één cijíer. Begin rechls , met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 1ó van 20

o

o

L L'|
Canton,
B. {Bart)

q2Klompenhouweí,
L M. (Lisa)

van de Peppel.
S. (Sabrina) 1 1

Ivan Broekhoven-van Mieílo, 4

R N.O. (Renale)

5Onderdelinden.
S.E (Suzanne)

6Vendeíbos-Lambinon.
C (Cees)

7den Boer.
Fl A A (Roberl)

8Faber,
A (Alex)

Bekkers,
A.J T. (Lydia)

10
van der Holst,
D. (Danielle)

1'lGroenewege,
PJ L (Pieteo

t-i LTotaal

I

n_l
E]

--.1

I



L q1Roos.
S Lil (Servaas) (m)

2Kegel,
FJ (Fred) (m)

3Meiieí,
P (Patrick) (m)

4van Zaalen
F P (Frans) (m)

Liist 13 JA21 Pag. 17 van 20

Zel in elk vakie één cijÍer. Begin rechts, met het laatste cliÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

3Totaal

l
q

í

kï

llJi I



1Struijs,
J.P (John) (m) 2

2Kweekel.
A A. (Adíi) (m)

t_
3Daamen,

J.K. (Jacques) (m)

Lijst 14 GOUD Pag.18 van 20

Zet in elk vakje één cijÍer. Begin rechls , met het laatste cilÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

sTotaal
T-T



6
1van Buuren,

M.J. (Meindeí)(m)

2Jansen,
F (Robert) (m)

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

1
4de Jong-Kamst

S (Sharon) (v)

L

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

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

van der Velden.
P (Peled (m)

5

Dedeít.
W.J. (Wybren) (m)

6

o

o

1Totaal

r-

trH

Zt-T-t



6. Verschillen met de door het stembureau vastgestelde liisttotalen

Pag. 20 van 20

ls er voor een of meer lijsten sprake van een veÍschil tussen enezijds het aantal op deze lijst uitgebrachte stemmen
zoals vastgesteld door het stembureau, en andeeijds het aantal op deze lijst uitgebrachte stemmen zoals
vastgesteld door het gemeentelÍk stembureau?

tl Nee

Lijstnummer en
-naam

Lirsttotaal zoals
vastgesteld
door
stembureau

Liisttotaal zoals
vastgesteld door
gemeentelUk
stembu reau

q\ r5L-
.g.) + 3). s5 Bi[e[t^ z1n plelc\ q óge grinc.f(

o

a

Ja -> Vul de navolgende tabel ín en geef zo mogelik een verklaing.

Reactie gemeenteliik stembuÍeau op het veÍschil


