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De verkiezing van de leden van het Waterschap Hollandse Delta
in maart 2023
Gemeente Rotterdam
Kieskring Waterschap Hollandse Delta

í. Stembureau, locatie en openingstijden

o

1a Stembu reaugegevens tijdens stemminq

Adres/localie stembuíeau

l.- OJ Zo?l
Vul voor een mobiel stembureau hieronder de gegevens in voor elke locatie waar het
voor kiezers open is.

Adres/locatie slembureau Dag Maand

Dag Meand Openinqslrlden (van - lot)

mbureau

Openingslitden (van - tot)

L

íb Stembureaugegevenstijdens!e!!!.!.S(oplijstniveau)

Wanneer vond de telling (op lijstniveau) plaats?

Dag Maand Ja Trtd (van-lol)

Datu rn l5 2 ?,u DC
Waar vond de telling (op lijstniveau) plaats?

O éQe t"tting ,ono in het stemlokaal plaats.

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

')
J I

2) oö

Proces-verbaal van een stembureau in een gemeente waar een

centrale stemopnem ing wordt verricht

rc]lm

[-T-t



2. Aanwezigheid stembureauleden
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Aanwezq op hel stembuÍeau

Dag Maand Jaat Tild (van - lot)
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VoorlelleÍs AchteÍnaam Dag Maand Trld (van - tol)
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3. Aantal toegelaten kiezers
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Vul hiercnder de aantallen geldige stempassen, volmachtbewijzen en kiezerspassen in bij A, B en C
Tel bij D de aantallen bij elkaar op.

Aanta I geldige stempassen 2&3
Aantal geldige volmachtsbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of
kiezers AS

B 66
Aa ntal geldige kiezerspassen c (^-)

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

o
U gaat nu de stembiljetten tellen en beoordelen.
Het aantal getelde stemmen moet gelíjk zíjn 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 ?3
Aantal bla nco stembiljetten F 4g
Aantal ongeld ige stembiljetten

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

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

o

G 6

3q b)

D ?Lrc\

4. Aantal uitgebrachte stemmen

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

o NEE ) Ga dan door naar rubriek 6.

EsB ) Verktaar dan hierna het verschil, door in te vullen hoe vaak u onderstaande situaties
heeft geconstateerd.

Er ziin méér stembiljetten geteld. Noteer hoeveel stembiljetten er ziin meeÍ geteld

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Vermeld hierondet hel aantal keer dat da onderslaande situalies zich hebben voorgedaan

Aantal keren dat er een stembiljel te veel is uitgereikt

o Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil
(vemold hioronder de anclere veíklaringon en hol aanlal keeí clal aleze situalies zich hebben voorgodaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

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

Mogelijke verklaingen voor het verschil
Vemeld hiélonclet hel aantal keaí dat da onderstaande situatiés ztch hebbon vooígedaan

o Aantal keren dat een kiezer het stembiljet niet heeft ingeleverd

Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil
(vemeld hiercnder de anderc ver*laingen en hol aantal kaet dal deza siluaties ztch hebben loorgedaan)

Aantal keren dat eÍ geen verklaring is vooí het verschil

5. Verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal uitgebrachte stemmen

Aantal keren dat er een stembiljet te weinig is uitgereikt



Bezwaren van kiezers6
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Hebben aanwezige kiezers bezwaren geuit?

Bezwaren zin klachten of opmerkingen van kiezers.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tijdens de stemming: het slembuÍeau ís moeilijk bereikbaar,
er staat meer dan één persoon in een stemhokje.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tidens de te ing: een stem wordt onterecht geldíq, ongeldig of blanco
verklaard, het resultaat van de telling wordt niet bekendgemaakt, het resultaat van de telling is 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 het bezwaar? Noteer die dan ook.

@Èj.p! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

a

Bezwaren van kie tijdens de telling

o
Waren er onregelmatigheden of bizonderheden tijdens de stemming en telling?
Voorbeelden: een of meer stembureauleden waren te laat of zijn niel gekomen, de stombus was vol en er was
geen tweede stembus, het brandalarm ging af en het slemlokaal moest worden ontruimd, aclíviteiten in of
rondom het stemlokaal beinvloedden de kiezer.

omschijí de onregelmatigheden oÍ bizonderheden en vermeld hoe vaak hier sprake van was.
L..gtgp! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Onregelmatigheden en bijzonderheden

n

=
íl fr \ Í-\ e-Y)fa §i\ru

7. Onregelmatighedenofbijzonderheden

fL^ n,'AQ4

ra\
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Noleer in deze rubiek de naam van alle stembureauleden die bij de le ing aanwezig zijn
Dat zin in elk geval de voorzilter en minimaal twee andere stembureauleden.

Namen stembureauleden

o

o

I?a rvr Ahrrw:,r

NC

8. Stembureauleden aanwezig bij de telling

Elgp; U vult in rubriek I alleen de namen in.
Vervolgens ondedekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubriek 9.

1

2 lvY\(.1{1 trtl§Yr\
3

7

1

2
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Bijlage Voorlopige telling op lijstniveau

í Waterschapspartii Hollandse Delta E) 5
I q

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

4 sOPLUS q

5 COA 6
6 Hollandse Delta Natuurlijk I 5
7 Water Natuurlirk ? 6
8 Staatkundig Gèreformeerde Partii (SGP) 5
I ChristenUnie 3

10 AWP voor water, klimaat en natuur 5
1l BBB a I
12 Partii voor de Dieren 3
13 JA2',l I I

14 GOUD

15 Belang van Nederland (BVNL) 9

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

LrlslnummeÍ en Lrjslnaam

vul het totaal in bij Rubriek 4, onderdeel E.

o

o Totaal: 3 3 3

2WD

a
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o

o

Deel B in te vullen door het
telteam op donderdag 16

maart 2ÍJ23 in Ahoy Rotterdam

Einde Deel A
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=\,

Gemeente
Rotterdam

o

Stembureaunummer

Proces-verbaal
Waterschap Hol[andse Detta

Dee[ B

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

Naam

Tafe[[eider

Tafelcontroteur

Coördinator tethat
(bij telverschitten)

o

6 3 2

Aua;a Ayo"L'h"l,

I u VLoknou Etr./

Teltafelnummer

lD1
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Uitkomsten per stembureau

Vul voor elk stembureau afzonderlijk deze bijlage in.

Nummer stembureau 6

Locatie stembureau (indien het een mobiel stembureau betrefr, vult u dat in) ?alzhaht là3

í. Aantal toegelaten kiezers

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesteld doot het stembureau (zie rubriek 3 van het píoces-verbaal van
het slembureau).

A 283

O

Aantal geldige volmachtbewuzen (schrifrelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas) B lr6

Aantal geldige kiezerspassen

Het aantal tot de stemming toagelaten kiezers ( A + B + C = D )

c 0

3 ó

2. Aantal getelde stembiljetten

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

Aantal stembilietten met een geldige stem op een kandidaat

Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten

Het lo,aalaantal getalde stembiljétlen ( É + F + G = H )a

E 335
F 9
G b

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

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

E Nee, maar het stembureau heeft 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.

Aantal geldige stempassen

o

H 3qp
' Tel voor dit onderdeel de aantallen slemmen die op elke lijst zijn uitgebracht bij elkaar op.

D Nee, er is een onve*laard verschil. Ga veÍder met het vervolg van rubriek 3.
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Naar aanleiding van het geconstateerde onverklaarde verschil heeft het gemeentelijk stembureau de stempassen,
kiezeÍspassen en volmachtbewijzen opnieuw geteld en het aantal toegelaten kiezeÍs voor dit stembureau als yolgt
vastgesteld:

Aantal geldige stempassen

Aantal geldige volmachtbewijzen (schiftelik oí vía ingevulde stem- of kiezerspas)

4.2 rBr
8,2 b()

Aantal geldige kiezerspassen (pas om le slemmen ín andere gemeente)

Het aantal tot de stemming toegelalen kiezers doot het gemèentelijk
stembureau- Tel op! ( A-2 + 8.2 + C.2 = D.2 )

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

c.2 o

o.2

o
tr Ja. Ga verder met rubriek 4

tr Nee, eÍ ziin mééÍ stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld?

ee, eÍ zijn minder stembiljetten geteld

Hoeveel stembilietten zijn er minder geteld?

Verklaar het verschil tussen het aantal toegelaten kiezors en het aantal getelde stembiljelten. Vemeld hoe

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

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

I

Hoe vaak heeft een kiezer het stembiljet niet ingeleveÍd?

a
Hoe vaak is er een stembiljet te veel uitgereikt?

Hoe vaak is er een andere verklaring voor het verschil?
(vomeld hierondet de anderc ved<laringon on hoa vaak et sqake van was)

?robto,rl,nn nN* d" lsal on kol 5l.onb^rraq 1
.,

rfrt

Hoe vaak is er geen verklaring voor het verschil?

>\cj

Hoe vaak is eÍ een stembiljet te weinig uitgereikt?
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Zijn eÍ stembiljetten, stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen van een andere verkiezing aangetrofíen?

tr Nee

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

verzegeld en overgebracht naaÍ het college van burgemeester en wethouders/het bestuurscollege

Noteer híer het aantal stembiljetten, dan wel stempassen, volmachtbewiizen of kiezerspassen dat ís
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

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

5. Aantal stemmen per lijst en pèr kandldaat



Lijst 1 Waterschapspartij Hollandse Delta
Zet in elk vakje één cijíer. Eegin rechts, met hel laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Naam kandldaat &
kandidaatnummoí

Sjoukes,
w A (wam) (m)

Westbroek,
H (Henk) (m)

van Rhijn-
de Geus.
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28

I
n

o

o
Kraienbrink-Meinds,
J. (Janneke) (v)

'18

Mooíman.
C. (Chris) (m)

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

26

27
1 5

4

4ru

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

2

3

4

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

Wesdorp,
A A (Arie) (m)

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

Oosleílee.
R.J.B. (Rob)(m)

5

6

t
de Graatf-
van Lith,
K J. (Kaíen) (v)

Kumas,
F (Fatih) (m)

7

8

4

q

1
Speelman,
N, (Mart) (m)

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

'10

I

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

Kromhout.
M. (Maarten) (m)

11

12Heiindijk.
H. (Bert) (m)

BoeÍen-de Snarjeí,
A A.A. (Anneke) (v)

Verhorst,
Y (Yvonne)(v)

14

15

'16
Janssen.
M.P (Marcel) (m)

17de Snaijer,
J (Jan) (m)

't9
de Jonge,
J 1,.4 N,1. (Jos) (m)

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

21

20

22Veímeea,
A (Alice) (v)

van derSluis.
B H. (Bas) (m)

23

D W.C. (Oion) (m)

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

Frt,

J FJ (Jan) (m)

24

25

Subtotaal 1 II
6 5Totaal (1 + 2)

-+
l_

t

[E

-r----f----

H
tl

lSubtotaal 2



I

1van Oorschot,
J J t\4. (Frank) (m)

L2van D(maís,
T.E (Terry)(v)

L3Peeterman.
T.A G. (Theo) (m)

4Veenhuizen,
H B (Bertine) (v)

5Noorlman.
H J (Hein) (m)

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

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

Goudriaan.
R (Bichard) (m)

9Wilbrink,
J (Joíinde)(v)

10Sp€ters,
O (Oavid)(m)

1lNoordermeet-Swemmeí.
M C.A (Ineke)(v)

I12van de Víeede.
M L (Manjn)(m)

13Beíning-
Van Oostveen,
C M. íTrni) (v)

'14Boom.
W.[/. (Weíne4 (m)

l5de Graad
H.A. (Henk)(m)

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

1
17van Noort,

H L A (Leon) (m)

.)18van Aíkel.
P (Peler) (m)

19Ouwerkerk,
A. (Aat) (m)

Lijst 2 VVD
Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechts , met het laatste cijler.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. ó van 20
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o
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Totaal



'|Wiersma-
den Dulk,
H.H. ÍHennie) 1v)

2van Lammeíen,
J (Joris) (m)

2
.J

3Verbeek
J (Johan)(m)

4Lievense,
T. (Tom) (m)

Schaap,
w (wíze) (m)

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

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

8'I Hoen
PW (Petra)(v)

9Bobbemond.
J M (Jan) (m)

10Stengs-Nrihof,
J. (Hanneke) (v)

t1van den Ouden
A.P (Adri) (m)

12van Stijn.
B. (Bernhaíd) (m)

13

Geerlings
H (Haíy) (m)

Lijst 3 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
Zet in elk vakje één ciiíer. Begin rechts , met het laatste cijíer.

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

,/

o

o

66 ÉTotaal

Pag.l van 20

Krckert-Schotting.
D A (DoÍien)(v)

14

ft

r--ï---113t
A
5l
^tót

l
ï

-i
+
ï



)
2Zondervan.

N.l,I (Nalasia) 1v) ?
3Velders,

M.C. (Riet)(v)

Liist 4 SOPLUS Pag. 8 van 20

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

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

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

Z

o

o

Totaal

1

+

TTT t']



,|
Winkels,
g B.TT. (Branco) (m) 2

2Weqman,
G J.M. (Mariin) (m)

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

4van den Beíg,
H (Henk)(m)

5de Klerk,
A. (Aíie) (m)

Ooslenrijk,
Í.C. (Theo) (m)

7van Gelder.
L A. (Leo) (m) 2

I
8van Kampen.

w E (wam) (m)

Ivan der Heiide-Keiizer,
M (Marcella)(v)

10van de Pol
M (Max) (m)

11van deí Schaal
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 Rossum.
N.A (Ellen) (v)

16Boeteí
J P (Jan) (m)

Liist 5 CDA
Zet in elk vakie één cijÍer. Begin rechts , met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag.9 van 20
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Zet in elk vakie één cljÍer. Bègin rèchts, met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Naam kandidaal &
kandidaalnummer

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

Hoístmeier,
PH (Piet Hein) (m)

26

Steehouwer,
H J (Henk) (m)

2 Schep,
J (Jan) (m)

27

Raad,
I (les)(m)

28

4 Bood2and,
J. (Johan)(m)

29

vàn de Zande
F (Ferdinand) (m)

30

Vrijenhoek
WC {m)

3'l

Biemond,
W (Willem) (m)

de Vogel,
J. (Jan) (m)o
Steehouwèr
M. (t\,larian) (v)

van Maurik,
A L (Adrie)(m)

35

den Drijver,
NAJ (Jan)(m)

36

Kloet,
A. (Adriaan) (m)

Schelling,
G.J. (Berl) (m)

38

Boendeí,
H (Henk) (m)

Bosland.
A.P (Anthonie) (m)

40

von Burg,
A.B. (Alexande0 (m)

4t

Pikaart,
L (Leon) (m)

42

o 43Huber.
J (Johan) (m)

19

20

Klootwijk,
P. (Pleun) (m)

Pannekoek
W (wiebe) (m)

22 1

van ÀIaurik.
S.C. (Simon) (m)

23

Hollerhues.
FW íFrank) (m)

24

tr

3

3van À/lauÍik-de Gíaaí.
M J. (Marjo) (v)

/

Klapwijk,
JDB (Jurgen)(m)

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

10

4

6

7

I

I

Overwateí.
L.A (Leen) {m)

van Nes-
de Man.

! lgefla)

Boelhouwer.
N P (Nathalie) (v)

Ouak,
A. (Aart) (m)

Faber,
J (Jacob) (m)

1íBenders.
J PH M. (Jos)(m)

Ol'jve,
K. (Rien) (m)

Bosman.
C J. (Celeste) (v)

12

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

2

15

16

17

18

Heiindijk.
M (Maarten) (m)

Steehouwer.
t',4 A. (Michel) (m)

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

Subtotaal 2

Totaal (1 + 2)

25

1

39

t_

1

l

32

33

34

Í-l

l
l

van Stappen,
A. (Arie) (m)

Doedens,
E.H. (Eimert) (m)

Arnold,
E.R. (Ed) (m)

I van de Linde.

lc B (c.! (-)

I
I E

L
f
I I l

I wd
Subtotaal 1
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Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechts, met het laatsle ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

l'rollema.
A. (Anne)(m) 7

aaphorst,
.P (Ernst)(m)

26

Wilkens-
van Geloven.

2 Gielbert,
L (Leo) (m)

27

K.R (Konnie) (v)
Verhagen.
D.J. (D'rk)(m)

28
Korl.
W. (Wiesje) (v)

4 Mesker.
C (Cees)(m)

29
van deí Horst
S.J J (Servaas) (m)

Pater-von Wasserlhal
MJ (Marian)(v)

5 Zilverberg,
L (Bartjan) (m)

30

6 4 van der Bee.
A.H. (Arne) (m)

31
Lucas,
R. (Reyer) (m)

de NeeÍ-Scholte
M. (t'Iiíiam) {v)

7
A.E. (Anneke) (v)

32

Hopman.
[L (Mark)(m)

8 Bouwer-
van Schie,o 4 F LEsmf4 0)

de LooÍf,
A.E (Arend) (m)

9 Seriese,
L (Lennard) (m)

34

Hottinga,
F.H H (FolkeÍl) (m)

10 Kruit,
B (Bik)(m)

Kooiiman.
A (Arie) (m)

11 Briggeman
T.M. (Theo) (m)

36

van den Bogeíd,
P (Peler) (m)

12 Brouwer,
A (Aard) (m)

Tanis,
PE. (Peggy)(v)

13

1
Haan,
R E.P (Rob) (m)

Slachler.
E J. (Ellen) (v)

14 van'lZellde.
C (Kees) (m)

39

Rietvelt.
VS (Vrncenl) (m)

'15 Boot,
G. {Gerben)(m)

40

van den Berg
lvl. (Manon)(v)

16 Scherbeijn,
PP (FIp) (m)

van Burgel,
D (Dirk) (m)

4'l

Kik,
M (Rinus) (m)

17 42

o
18Fouserl-Poeder.

CMC (Claudia)(v) 1
Steegh,
J PR.M. (John)(m)

Kleinpaste,
G J (Gertjan) (m)

't9 Klok,
l.F. (les) (m)

44

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

20 líout,
P (Piet) (m)

45

van DoÍt,
I Ní. (lneke) (v)

21

Ruiteí.
H.J.W (Hein) (m)

22 47

Blauw,
N. (Nienke) (v)

23 48

Blokhuizen
A B (Alked) (m)

24 49

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

50

tr
6

Subtotaal 1

Totaal (1 + 2)

25 Kievrt,
J. (Joost) (m)

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

1

I
-lI

I
11

I-

van der Pol-Loomans,
L (Lres) (v)

L

38

II
I

46

-H
+

I

I lSchuurmans,
T.J C ÍTheo) (m)

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

Rood,

IE.C 
(Eline)(v)

[[[

[[F
Subtotaal 2



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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 12 van 20

o

o

q1de Jong,

2Slaat.
B (Berr)

3Visser,
M L (Thiis)

4van den Berg,
A PJ (Albeít'Jan)

5Gíinwis,
PC. (Peter)

van der Duijn Schouten,
C A (Kees)

6

7

Houweling
A (Adri)

8Breedveld
J S (John)

IHoogendooín,
P (Peteo

10Kaídux,
A J (Aren-Jan)

11van der Linden
A (Arie)

Lekkeíkeík,
FJ (Frank)

r3van Guíp,
A.T. (Adrie) 1

14Mat2e,
J.K. (Johan)

t5Kaanendonk,
P (Peler)

16Born,
A G M. (tíaíco)

17den Besten.
AJ (Aaít-Jan)

18Stoop,
T.A. (Teunis)

Totaal

12

______l-...........-

TI-II5I



Lijst 9 ChristenUnie Pag. 13 van 20

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

Naam kandldaat &
kandldaatnummer

o

o

L
,|

ScheermeijeÍ,
H.J P (Haíy)

2Verkaik,
J W. (Job)

Goeree,
A (Andie)

Schneider 4

5Ooslra,
A. (Arjen)

Tanis'Kei,zer
P M (Elma)

6

7de Moed.
N4.J (B'ni)

8Houtman.
E E (Eíica)

9dèn Hollandeí.
D. (Dirk)

't0
Tebíug9e.
B.J. (Beínard)

van Heemsl,
J PC (Stan)

Hoek,
G.M (Gerto)

11

12

13den Hartog,
J (Johan)

14Pipping,
C M. (Conny)

15Spaans,
E J M (Eíik)

16Bestman,
O J. (Drík Jan)

1
17La Bose,

M.B (Maikel)

18Grinwis-Driesse
M N. (Muanda)

19van der Duiin Schouten
J (Jacob)

20KoornneeÍ,
M.C. (Marco)

21Saes,

S.J. (Setkin)

Robijn.
P (Piel)

23Frölin9-Kok,
J.A. (Jantien)

JTotaal

I

l



tl1$n Zeijl,
FJ (Fokke) (m)

2Kraaii,
R (Buud) (m)

van der Heiden-van der Blom. 3

B.J (Beínadetle)(v) 1

4Prins,
FJ (Fíed) (m)

5Taoost,
l. (lna) (v)

6van Zeijl,
B (Bas)(m)

Lijst 10 AWP voor water, klimaat en natuur

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. L4 van 20

o

o

5

Zet ln elk vakje één cijler. Begin rechts, met het laatste ciiÍer.

L

Totaal



Lijst 11 BBB Pag. 15 van 20

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

IHage-Barendregt
M.N (iraarke) I

2van der Eijk
PJ. (Piet)

q3LagerwaaÍd
J. (Han)

t

Sommeling.
C. (Coo

Wesdorp
[,4. (Michelle)

4

5

6

J (Jan)

Warnaer,
J P (Jan Pieteo

t

BOudijk
M. (Maíianne)

9Jacobs,
PE (Petra) 2

10Terlouw,
P (Peter)

11Reedijk
D (D'ík)

12van den BÍnk,
G (Geurl)

62

q

I

_.1

l
l

TlI

Totaal



Lijst 12 Partii voor de Dieren
zet in elk vakie één cijÍer. Begin rechts , met het laatste ciiíer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Pag. 1ó van 20

a

o

3
ICanton.

B. (Aart)

I 2
2Klompenhouweí,

L M. (Lisa)

I
.->

.)
3van de Peppel.

S (SabÍina)

van Broekhoven-van Mierlo, 4

R.N.D. (Benale)

.)
)
7

Ondeídelinden
S.E. ÍSuzanne)

Vendeíbos-Lambinon.
C. (Cees)

5

6

7den Boer.
R A A (Robert)

8Faber,
A (Alex)

9Bekkers
A.J.T (Lydia)

10
van der Holsl,
D (Danielle)

11Groenewege,
PJ L (Preled

L1

LI
l-,

Totaal



1
1Roos.

S.M. (Servaas) (m)

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

I
3Meiieí,

P (Pakick) (m)

I

4\tan zaalen.
F P (Frans) (m)

Liist 13 JA21 Pag.ll uan 20

zet in elk vakje één ci,Íer. Begin rechts , met het laatste ciiÍeÍ.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

o

o

f-

trI r*' I



3
1Struiis,

J P (John)(m)

2Kweekel,
A A. (Adri) (m)

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

Lijst 14 GOUD
Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechts , met hel laalste cijÍer,

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 18 van 20

o

o

Totaal [t



1van Buuíen,
M J. (Meindert) (m) t

2Jansen,
R (Robert) (m)

3Bronwasser.
M E J. (Maíc) (m)

4de Jong-Kamsl.
S. (Shaíon) (v) )

J
5van der Velden

P (Peter) (m)

6Dedert,
W J (Wybren) (m)

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

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

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Z

o

a

1

--f--

--------.t-------

Totaal [In



6. Verschillen met de door het stembureau vastgestelde lijsttotalen

Pag. 20 van 20

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

tr Nee

É, Ja -, Vulde navolgende tabel in en geeí zo mogelijk een verklaing.

o

Liistnummer en
-naam

Lijsttotaal zoals
vastgesteld
door
stembureau

Lijsttotaal zoals
vastgesteld door
gemeentelijk
stembureau

Reactie gemeentelijk stembureau op het verschil

l2 ,o
)Ó

2 src,mlr,l.r:olkn wltÍ.aÀ tA a1 a^ltal7',1.
frr-.'. -r"í ni tL .tui';le d2aL*hl d"í làít A
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o
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