
Pag. l van 10

=À=

a

o

4 9 5
Proces-verbaal
Waterschap Ho[landse Delta

I

I I

I
495-WS23-Huis van de Wijk Hitlevliet

Gemeente
Rotterdam

Stembureaunummer

Dee[ A

In te vullen door het stembureau (voorzitter) op
woensdag 15 maaft2023



Pag. 2 van 10

Proces-verbaal van een stembureau in een gemeente waar een

centrale stemopnem ing wordt verricht
De verkiezing van de leden van het Waterschap Hollandse Delta
in maart 2023
Gemeente Rotterdam
Kieskring Waterschap Hollandse Delta

1. Stembureau, locatie en openingstijden

1a Ste m bu rea u gegeve ns tijdens stemminq

RTIoul f3trC

Àdíes/localre slembuÍeau

Adres/localre slembuÍeau Dag líaand

1b Stembureaugegevenstijdenslg.lli-nS(oplijstniveau)

Wanneer vond de telling (op lijstniveau) plaats?

Dag Maand Jax Trld (van - lol)

Dag Maand Opeflingslljden (van - lol)

'Y)

Openihgsliidsn (van - lol)

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

Waar vond de telling (op lijstniveau) plaats?

O ft tetting vond in het stemlokaal plaats

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

\ ) 1rll (,

Datum; l\l0J 205

io rtl,tl . O\

[T T I
[-T-t It-t
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2. Aanwezigheid stembuÍeauleden

q
Voorielleís Achlernaam

Aanwezrg op hel stembureau

Dag Maand Jaat Tiid (van'lot)
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Dag Maand

rtT\c

ti \lTDl

Tiid (van ' lot)

Í'td {van - lol)

VooíelteÍs Achlernaam
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TELLERS:
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3. Aantal toegelaten kiezers

Vul hieronder de aantallen geldíge stempassen, volmachtbewizen en kiezerspassen ín bii A, B en C
Tel bíj D de aantallen bij elkaar op.

Aantal geld ige stempassen

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

Aanta I geld ige kiezerspassen

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

&
c

2sS-
ï?
o

302

,|
É

,-l_

o

o

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

Aantal ongeldige stembiljetten

Totaal aanlal gelelde stemmen ( E + F + G = H )

E 2 r) 6
F IL

3

.1cl

D "ffi
Tel op +

4. Aantal uitgebrachte stemmen

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat

Aantal blanco stembiljetten

H

ls het aantal toegelaten kiezers níet gelijk aan het aantal uitgebrachte stemmen?
Vetulaar dat op de volgende pagina.
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5. Verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal uitgebrachte stemmen

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

tr NEE, Ga dan door naar rubriek 6.

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

Er ziin méér stembiljetten geteld. Noteer hoeveel stembiUetten er zijn meer geteld

Mogelike verklaringen voor het verschil
Vemeld hieronder hel aantal keeí clat cle onderclaande siluaties zich hebben vootgedaan

o
Aantal keren dat eÍ een stembiljet te veel is uitgereikt

Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil
(vofineld hieÍondeí de andera verklaingen en het aantal keer dat daza situaties zich hebben voorgedaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

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

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Veímeld hieronder hel aantal keer dat dé oncleístaande situaties zich hebben voorgedaan

o Aantal keren dat een kiezer het stembiljet niet heeft ingeleveÍd

Aantal keren dat er een stembiljet te weinig is uitgereikt

Aantal keren dat er een andere verklaring is vooÍ het verschil
(vaineld hieandet de andero vailaringen en hat aahlal keeÍ dal deze siluaties zich hebbon voorgedaan)

Aantal keÍen dat er geen verklaring is voor het verschil

E



6. Bezwaren van kiezers
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Hebben aanwezige kiezers bezwaren geuit?

Bezwaren zijn klachten of opmerkíngen van kiezers.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tidens de stemming: het stembureau is moeilik bereikbaar,
er staat meer dan één persoon ín een stemhokie.
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 resultaat 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.

@!pp! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

a

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

o

Onregelmatigheden en bijzonderheden

7. Onregelmatighedenofbijzonderheden

Waren er onregelmatigheden of bijzonderheden tijdens de stemming en telling?
Voorbeelden: een of meer stembureauleden 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 kiezer.

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

@tgEi noteer geen persoonsgegevens van kiezers.
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8. Stembureauleden aanwezig bij de telling

Noteer in deze rubriek de naam van alle stembureauleden die bij de telling aanwezig zijn
Dat zijn in elk geval de vootzitter en minimaal twee andere slembureauleden.

blgp: U vult in rubriek I alleen de namen in.

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

,rYL U ,l_,

g\ö\ - tA^@9 t-:

o
\)\

Ut

4ttAcu ocí
ó{fi:;---- HzirJawr

a

Namen st€mbureau eden

,|
L,r J t,

,(,r n r^ I2

fn3

4

/w5

6

7

,|

2
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Bijlage Voorlopige telling op lijstniveau

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

Lrrslnummeren Lijstnaem

vul het totaal in bij Rubriek 4, onderdeel E.

o

o

h1 waterschapspartij Hollandse Delta

32WD

É, B3 Partii van de Arbeid (P.v.d.A.)

,!4 50PLUS

tl5 CDA

I -i6 Hollandse Oelta Natuurlijk

q7 Water Natuurlijk

I8 Staatkundig GerefoÍmeerde Partij (SGP)

29 ChristenUnie

b10 AWP voor water, klimaat en natuur

,L 611 BBB

) ]í2 Partu voor de Dieren

b13 JA21

14 GOUD

(,15 Belang van Nederland (BvNL)

III

2 B ,b
T rtaal:

I

c
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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



Pag. l van 20

=\,

Gemeente
Rotterdam

o

Stembureaunummer

4 9 5
Waterschap Hollandse Delta

Dee[ B

In te vul[en door het telteam op donderdag 1ó maaÉ
2023 in Ahoy Rotterdam

Tet e[nummer

Naam

Tafe[[eider

Tafetcontroleur

Coördinator tethat
(bij te[verschi]len)

o

[-lo. v (d Vpr-^

n. v. 6LL" e-

T/lwni, l,wy

Proces-verbaat



Pagina 2 van 20

Uitkomsten per stembureau

Vul voor elk stembureau afzonderlijk deze bijlage in.

Nummer stemburea " Q CtS_T
Locatie stembureau (indien het een mobiel stembureau betreft, vult u dat in) lr{ 

'

LL)

O

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

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

Aantal geldige kiezerspassen

Het aantal tot de slemming toegelaten kiezers ( A + B + C = D )

A 2tr
B

c ()

-1oz

2. Aantal getelde stembiljetten

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

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat

Aantal blanco stembiljetten

E eBt
F lz-

Aantal ongeldige stembiljetten

Het tolaalaanlal getelde stembilietten ( E + F + G = H )

'TelvooÍ dit onderdeelde aantallen stemmen die op elke liist ziin uitgebracht bijelkaar op.

a
G 3

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

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

tr Ja. Ga verder met rubriek 4

D Noe, 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 verklaÍingen over. Ga daama verder met rubíiek 4.

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

í. Aantal toegelaten kiezors

Aantal geldige stempassen

o

H 2./1,



Naar aanleiding van het geconstateeÍde onverklaarde verschil heeft het gemeentelrk 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 (schiftelijk of via ingevulde slem- oÍ kiezerspas)

Aantal geldige kiezerspassen ípas om Íe stemmen in anderc gemeente)

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

2

o2

o
! Ja. Ga verder met rubriek 4

n Nee, er zijn mééÍ stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld?

Nee, er zijn minder stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er minder geteld?

Verklaar het verschil tussen het aantal toegelaten kiezers 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 voorgedaan

1

Hoe vaak heeft een kiezer het stembiljet niet ingeleverd?

Hoe vaak is er een stembiljet te weinig uitgereikt? I
o

Hoe vaak is er een stembiljet te veel uitgereikt?

Hoe vaak is er een andere verklaring voor het verschil?
(vefineld hieronder do anderc velklaingen en hoe vaak et sprako van was)

Hoe vaak is er geen verklaring voor het verschil? 4
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?-ií

o.2

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

4.2

c.2
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Zijn er stembiljetten, stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen van een andere verkiezing aangetroíen?

tr Nee

tr Ja, er zijn stembiljetten/stempassen/volmachtbewrzen/kiezerspassen van de veÍkiezing van

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

verzegeld en oveÍgebracht naar het college van burgemeester en wethouders/het bestuurscollege

O

(Athankelijk van het aantal kandidaten bedraagt het aantal kolommen voor elke list één of twee.)

Zie volgende pagina's

o

4. Bij gecombineerde stemmingen

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

5. Aantal stemmen per lijst en per kandidaat



Lijst 1 Waterschapspartij Hollandse Delta
Zel in elk vakje één cijÍer. Begin rechts , met het laatste ciiíer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummeÍ

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

van Rhiin-
de Geus.
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29

L Len

o

o

5

26Mooíman,
C (Chris) (m)

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

28Weslbroek.
H (Henk) (m)

ISjoukes,
W.A (wim) (m) 1 q

aJ
2Bijsdiik,

CLK (Cicilia)(v)

Kalle,
J H (Hans)(m)

4Wesdorp,
A A (Arie) (m)

q5van Brugge,
PM J. (Paola) (v)

6Oosterlee.
R J.B. (Rob)(m)

7de Graatl-
van Lith.
K.J íKaíen)(v)

2 q

2

Kumas.
F (Fatih)(m)

Speelman,
M (Mart) (m)

8

I

10van Egmond,
W.A. (Willem) (m) 1

11Smulders-Evers,
B J. (Rosalie)(v)

12Heijndijk
H (Bert) (m)

13Kromhout.
M. (Maarten) (m)

Boeren-de Snaijeí.
A A.A (Anneke) (v)

15Verhorst.
Y (Yvonne) (v)

16Janssen,
M P (tíaícel) (m)

17de Snarler,
J (Jan)(m) 1

1BKrajenbíink-Meinds
J (Janneke) (v)

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

20de Bruine.
tí.W (Wilma) (v)

21van der Sluis
B H (Bas)(m)

22Vermeeí
A (Alice) (v) 1

23

o W.C (Dion) (m)

1
24't Mannetje,

J J. (Johan) (m)

25Fir.

J FJ (Jan)(m)

bSubtotaal 1

§

]

ï

14

+

1-

Subtotaal 2

Totaal (1 + 2) b



1van Ooíschot.
J J M. (Frank) (m) I

I

2
2van Ditmars.

T E. (Teíy) (v)

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

4Veenhuizen.
H.g (Bertine) (v) 1

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

6Boender,
H.D. (Heleen) (v) 1

7Driespíong,
J W J. (Jan willem) (m)

8Goudriaan.
R. (Richaíd) (m)

I
9Wrlbrink.

J (Jonnde) (v)

10Spelers,
D. (David) (m)

'11
Noordermeer-Swemmer.
M.C A (Tineke) (v) 1
van de vreede,
M.L. (Maíiin) (m)

13Berning-
Van Oostveen,
C.M (Tini) (v)

14Boom,
W M. (Werne0 (m)

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

16de Kool,
AJ (Aad)(m)

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

'18
van Arkel.
P. (Pete0 (m)

't9
Ouweíkeík.
A (Aal) (m)

Lijst 2 VVD
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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1Wiersma-
den Dulk,
H H (Hennie)ív) 3 2

2van Lammeren,
J (Joíis) (m) I T

6
3Vèíbeek.

J (Johan)(m)

4Lrevense,
T. (Tom) (m)

6
5Schaap,

W. (Wytze) (m)

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

7van der Linden.
C.A.C (Lieke) (v) 2

8't Hoen,
PW. (Petra) (v)

IRobbemond,
J.M. (Jan) (m)

1
Stengs-Nijhol,
J. (Hanneke)(v)

11van den Ouden.
A P (Adí) (m)

12van Stijn,
B. (Bernhard)(m) 3
Krckerl-Schotting
D A (Donen) (v)

14Geerlings,
H. (Harry) (m) 1

Liist 3 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
Zet in elk vakie één ciiter. Began rechts , met het laatste cijler.

Naam kandidaal &
kandidaatnummer
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o

6

t

r0

13

Totaal t trö



t1van Scheiindel,
A N.M (Nico) (m)

2Zondervan.
N.[/l (Natasia)(v) \

\
Velders,
M C (Biet)(v)

Lijst 4 SOPLUS
Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechts , met het laatste cijÍer

Naam kandidaat &
kandidaatnummeÍ
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1Winkels,
B B Í.T, (Branco) (m) q

2Wegman,
G.J.M. (Maíijn) (m)

!.'
3HaÍlmann,

J J M. (Josephine) (v)

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

5de Klerk,
A (Arie) (m)

6Oosteníijk,
T.C. (Theo) (m)

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

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

Ivan der Herlde-Keijzeí.
M (Maícella)(v)

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

11van der SchaaÍ.
D (Drrk) (m)

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

13Keij2er'Westhoeve.
E B. (Liesbeth) (v)

14van der Velde,
J C.J. (Joa, (m)

l5van Bossum.
N A. (Ellen)(v)

16BoeteÍ,
J P (Jan) (m)

Liist 5 CDA
Zel in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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Zet in elk vakie één ciiÍer. Bèqin Íechts , met het laatste cijÍer

Naam kandidaal &
kandidaatnumÍner

de Sutler- Besters.
M.J. (Ria) (v)

Steehouwer.
H J. (Henk)(m)

Pag. 10 van 20

2

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Huber,
J. (Johan) (m)

o

o 43

o

van N.4aurik-de Graaí
M J. (Marjo)(v)

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

3

4

5

Overwater.
L A (Leen) (m)

van Nes- 6
de Man.
P (Petía) (v)

van der Meer. 7

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

Boelhouwèr
N P (Nathalie) (v)

Ouak,
A (Aart) (m)

8

I

1

Faber,
J (Jacob)(m)

Bendeís,
J P H [.4 (Jos) (m)

'10

11

12Olilve,
K. (Rien) (m)

l3Bosman,
C J (Celeste) (v)

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

'15
Heijndiik,
M (Maarten) (m)

16Steehouwer.
M A ([.4ichel)(m)

lvliddendoíp
w.A.A. (Wim) (m)

van Slappen,
A. (Arie)(m)

17

'18

19Doedens,
E H (Eimerl) (m)

20Arnold,
E R (Ed) (m)

Klootwijk,
P (Pleun) (m)

van líaurik,
S C. (Simon) (m)

Holterhues,
F.W (Fíank) {m)

22

23

24

Pannekoek.
W (Wiebe) (m)

25van de Linde.
C B (Coo (m)

26Horstmeier.
P H. (Piet Hein) (m)

27Schep.
J (Jan) (m)

28Raad,
I (les) (m)

29Boodzand.
J (Johan) (m)

30van de Zande.
F (Feídinand) (m)

31Vrijenhoek.
wC (m)

)
I

Biemond.
W (Willem) (m)

de Vogel.
J (Jan) (m)

32

33

34Steehouwer,
M lMarian)(v)

35van Mauíik.
A L. (Adrie) (m)

36den Díijveí,
N.A J. (Jan) (m)

Kloel.
A (Adriaan)(m)

38Schelling,
G J. (Bert) (m)

39Boender,
H. (Henk) (m)

40Bosland
A P (Anthonre) (m)

41von Buíg,
A R {Alexande4 (m)

42Pikaart,
L. (Leon) (m)

I
,J

1

?

Lijst 6 Hollandse Delta Natuurliik

t 1

r

I
_l

Subtotaal 2

Totaal (1 + 2)

21

tSubtotaal 1



À.4ollema.

A (Anne)(m)

Wilkens-
van Geloven,

2

KR Konn e

H
Koí|,
W (Wiesje) (v)

vah deí Hoísl,
S J.J. (Servaas) (m)

3

4

L

Patervon Wasserthal,
M.J. (Marian) (v)

de Neef-Scholte,
M. (MÍjam) (v)

5

6

7

Lucas.
B. (Reyeo (m)

8Hopman,
M. (Mark) (m)

de LootÍ,
A E (Arend) (m)

Hc(tinga,
FH.H. (Folkerl) (m)

r0

9

1tKooiiman,
A (Arie) (m)

12van den Bogeíd,
P (Peteí) (m)

13Tanis.
PE (Peggy) (v)

14Slachter.
E J (Ellen)(v)

15Ri6tvelt.
VS {Vincent)(m)

van den Berg,
M (Manon)(v)

Krk,

M. (Ranus) {m)

16

17

Kleinpaste.
G J. (Gertjan) (m)

18

19

20Ga6t,
J.A. (Ron)(m)

21van Dorl.
I M. (lneke) (v)

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

23Blauw.
N. (Nienke)(v)

24Blokhuizen.
A S (AlÍred)(m)

25van den Hout
A Y (Annemaíe) (v)

Liist 7 Water Natuurliik
zet in elk vakje één cijler. Begin rechts , met hel laatste ciiÍer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. lL van 20

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Baaphorst,
E P (Ernst)(m)

Gielbeít,
L. (Leo) (m)

26

27

29

30

Mesker,
C. (Cees)(m)

van der Bee
A H (AÍne) (m)

A.E (Anneke)(v)

Zilverberg,
L (Baírjan) (m)

32

31

o

o

28Verhagen.
O J (Orík)(m)

33Bouwer-
van Schie,
F (Femke)(v)

34Seriese,
L (Lennard) (m)

Kruit,
R (Rik)(m)

B.iggeman.
T M (Theo) (m)

35

36

37Bíouweí
A. (Aard) (m)

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

39van t ZelÍde.
C (Kees) (m)

40Boot.
G (Gerben) (m)

Sleegh.
J.P.R M. (John) (m)

41

42

43

Scherberin,
PP (Flip) (m)

van Burgel,
D. (D'ík) (m)

44Klok,
I F (les) (m)

45Moul,
P (Piel) (m)

46van der Pol-Loomans
L. (Lies) (v)

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

Kalkman.
R.C (Raymond) (m)

48

49Rood,
E C. (Eline) (v)

Subtotaal 2

Totaal (1 + 2)

Kievit,
J. (Joosl)(m)

o
1

47

-l

ttl

l

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

I

F

l---------.1

lI
t--r---l

l

Subtotaal 1

50

T_



Pag. 12 van 20

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

a

den Besten.
A.J. (Aart-Jan)o
Sloop,
T.A. (Teunis)

,|

2

3

Staat,
B (Berl)

van der Duijn Schouten,
C A. (Kees)

4

5

6

7

Gíinwis,
PC. (Peler)

Houweling,
A (Adri)

8Ereedveld
J.S (John)

10

Hoogendooín,
P. (Peter)

Kardux,
A J. (Aren-Jan)

van der Linden,
A. (Arie)

12LekkerkeÍk,
FJ (Frank)

van Guíp,
A.T. (Adrie)

14

Kranendonk,
P (Peteo

Born,
A.G M. (Marco)

15

Totaal

Lijst 8 Staatkundig Gereformeerde Partii (SGP)

[/ L. (Thijs)

van den BerO,
A PJ. (Albert-Jan)

11

13

Matze,
J K. (Johan)

16

17

de Jong,
W. (Wim)

18



6
IScheermeiier

H.J P (Harry)

1
2Verkaik,

J.W. (Job)

3Goeree,
A (Andie)

4Schneideí

5

q
6Tanis-Keijzer

P i,l. (Elma)

I
7de Moed,

M.J. (Bini)

IHoutman.
E E. (Erica)

n

Iden Hollander
D (Drrk)

10Tebíugge,
B J. (Bernard)

11van Heemsl,
J.PC. (Stan)

12Hoek,
G M. (GeÍto)

13den Hartog,
J (Johan)

14Pipping,
C.M (Conny)

15Spaans
E.J.l,, (Erik)

16Bestrnan.
D J. (Dirk Jan)

\
17La Rose,

M B (Maakel)

18Grinwis-Díiesse.
i, N (iliranda)

19van der OuÍn Schouten,
J. (Jacob)

20KoornneeÍ.
[/ C (N.4arco)

Sies,
S J (Setkin)

22Robiin,
P. (Piet)

23Froling'Kok,
J.A. (Janlien)

Liist 9 ChristenUnie
Zet in elk vakje één cijÍer. Begin rechts , met het laatste clirer.

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

Pag. 13 van 20

o

o

0n,Totaal

s

Oostra,
A (Aíjen)

21

+



Liist 10 AWP voor water, klimaat en natuur
Zet in elk vakie één ciiÍer. Beqin rechts , met het laatste cijÍer.

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

Pag. L4 van 20

a

o

I
1van Zeijl,

F.J. (Fokke) (m)

I
Kraaij,
B. (Ruud)(m)

van der Heiden-van der Blom. 3

B J. (Bernadene) (v)

i
4Prins

FJ. (Fred) (m)

o5Tíoosl.
I (lna)(v)

6van Zeijl.
B (Bas) (m)

Totaal
-T E



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

Naam kandidaat &
kandidaatnumm6r

t

1Hage-Barendregt,
M N. (traaike) \ :

2van der Eijk,
PJ (Piel)

I

3 t
4Sommeling,

C. (Coo

Wesdoíp,
M. (Michelle) \

6

J (Jan)

7

J P (Jan Pieted

Ouclijk,
M (Marianne) i

IJacobs,
P E. (Petra)

l0Teílouw
P (Pele,

'n
Reediik,
D (Oirk)

12van den Brink.
G (Geurt)

t

L l"

Lagerwaard.
J. (Han)

t

Totaal



Liist 12 Partii voor de Dieren
Zet an elk vakie één ciiÍer. Begin rechts , met het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 1ó van 20

o

o

l a)
1Canlon.

B (BaÍt)

2Klompenhouwer,
L M. (Lisa) B

5
3van de Peppel

S (Sabrina)

Ivan Broekhoven-van Maerlo. 4

R.N.D. (Renate)

5Onderdeindèn
S E (Suzanne)

6Vendérbos-Lembinon.
C. (Cees)

7den Boer.
R.A.A (Bobert) 1

8Fabeí,
A (Alex)

1
IBekkers,

A J Í (Lydia)

1

10
van der Holst,
D. (Danielle)

11Groenewege,
PJ.L. (Pieter)

11

&- 1Totaal



1Roos,
S.M (Servaas) (m) I

2Kegel,
FJ (Fred) (m)

3Merer.
P (Patrick) (m)

4van Zaalen,
F P (Frans) (m)

(-l

Lijst 13 JA21
Zet in elk vakie één ciiíer. Begin rechts, met het laatste ciiíer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Pag. 17 van 20

o

o
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1
1Struijs,

J P (John) (m)

1
2Kweekel.

A A (Adíi) (m)

3Daamen,
J.K. (Jacques) (m) 1

Lijst 14 GOUD

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 18 van 20

o

o

3

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

Totaal tr



.S

,|
van Buuren,
M J. (Meinden) (m)

2Jansen.
R. (Robert) (m)

3BÍonwasser,
M.E.J. (Marc) (m)

4de Jong-Kamsl,
S. (Sharon)(v)

5van der Velden.
P (Peteo (m) 3

6DedeÍt,
W.J. (Wybren) (m)

Lijst 15 Belang van Nederland (BVNL)
Zet in elk vakje één ciiter. Begin rechts , met het laatste cijler.

Naam kandidaat &
kandidaatnummsr

Pag. 19 van 20

o

o

6Totaal [[[T
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tr Nee

a

o

lf Ja -> Vul de navolgende tabel in en geef zo mogelik een ver*laring

Lijstnummer en
-naam

Liisttotaal zoals
vastgesteld
door
stembureau

Lijsttotaal zoals
vastgesteld door
gemeentelijk
stembureau

Reactie gemeenteliik stembureau op het verschil

6. Verschillen met de door het stembureau vastgestelde lijsttotalen

ls er voor een of meer lijsten sprake van een verschil tussen enerzijds het aantal op deze lijst uitgebíachte stemmen
zoals vastgesteld door het stembureau, en andezijds het aantal op deze lijst uitgebrachte stemmen zoals
vastgesteld door het gemeentelrk stembureau?


