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Gemeente
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Stembureaunummer
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In te vullen door het stembureau (voorzitter) op
woensdag 15 maart2023
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Proces-verbaal van een stembureau in een gemeente waar een

centrale stemopneming wordt verricht
De verkiezang van de leden van het Waterschap Hollandse Delta
in maart 2023
Gemeente Rotterdam
Kieskring Waterschap Holla ndse Delta

AdÍes/localie slembureau

Adres/ocale slemb!Íeau

Wanneer vond de telling (op lijstniveau) plaats?

DaS Maand Jaat

Datum o",

6tr)-t{^Írcl 3

Dag Maand

i 5 ö3 2 0 23

Dag Maand

Openrngsrrlden (van - lot)

0l JU C I o()

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

o

Open ngslrlden (van - lol)

Erï

'lb Stembureaugegevenstijdens!C.l!!.ng(op lijstniveau)

Ítd (van - lol).LOL3
?-r zi t5

Waar vond de lelling (op lijstniveau) plaats?

lE De telling vond in het stemlokaal plaats.

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

b.J1

rt óo

í. Stembureau, locatie en openlngstijden

1a Stembureaugegevenstijdensstemminq

IT ] Irt
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2. Aanwezigheid stembureauleden

SHIFT 1

Vooíellers Achlernaam

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

Aanwezrg op hel slembureau
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Vul hieronder de aantallen geldige stempassen, volmachtbewijzen en kiezerspassen in bij A, B en C
Tel bíj D de aanta en bij elkaar op.

Aa ntal geldige stempassen

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

Aa ntal geldige kiezerspassen

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

\\g
B 6r
c o

J t I

o

o

U gaat nu de stembiljelten 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 kandidaat E qo6
Aantal blanco stembiljetten

Aanta I ongeld ige 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.

?
G s

§t8

3. Aantal toegelaten kiezers

D

4. Aantal ultgebrachte stemmen

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

tr /vEF -> Ga dan door naar rubriek 6.
C lA ) Verklaar dan hierna het verschil, door in te vullen hoe vaak u onderstaande situaties
heeft geconstateerd.

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

Aantal keren dat er een stembiljet te veel is uitgereikt

o Aantal keÍen dat er een andere verklaring is voor het verschil
(vemeld hieíonder de anclare verkledngen en hél aantal keat dal deze silualies zich habben voogedaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

Er zijn minder stembilietten geteld. Noteer hoeveel stembilietlen er minder ziin geteld

o Aanlal k€ren dat een kiezer het stembiljet niet heeft ingeleverd

Aantal keren dat er een stembiljet te weinig is uitgereikt

Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil
(vermeld hiercndor de andore ve*laringen en hel aanlal keet dat dezo situalies zich hebben vooígedaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is vooÍ het verschil

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

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Varmeld hiercnder het aanlal keet dal de ondeEtaande situatios zich hebbon voorgedaan.

Mogelike verklaingen voor het verschil
Vetmold hierondet hel aanlal keet dat de oncleÍstaancle situaties zich hebben voorgedaan.



6. Bezwaren van kiezers

Hebben aanwezige kiezers bezwaren geuit?

Bezwaren zijn klachten oí opmerkingen van kiezers.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tijdens de stemming: het stembureau is moeiliik bereikbaar,
er staat meer dan één persoon in een stemhokje.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tijdens de telling: een slem wordt onterecht geldig, ongeldig of blanco
ve*laard, het resultaat van de lelling wordt niet bekendgemaakl, hel resultaat van de telling is onjuist.

Leg alle bezwaren van kiezers vast in dit proces-verbaal. Ook als het stembureau het niet eens ls met de
kiezer. Heeft het stembureau een reactíe op het bezwaar? Noteer die dan ook.

ktgË noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

'x siPrYr.huI illf U,,(ídI tu

o

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

7. Onregelmatighedenofbijzonderhedeno
Waren er onregelmatigheden of bijzonderheden tijdens de stemming en te ing?
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.

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

@tgp! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

On rege lm atig hede n en bijzonderheden
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glgp; U vult in rubriek I alleen de namen in.

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

Namen slembuíeauleden

l-1. P,rr.e-

. mqJA

o

R. C ouna,q"ut

o

8. Stembureauleden aanwezig bij de telling

Noleer in deze rubiek de naam van alle stembureauleden die bij de telling aanwezig zijn.
Dat zijn in elk geval de voorzitter en minimaal twee andere slembureauleden.

1 S. F...,o,J

2

3

4 \ k^tea r
5 I-. .( Í-r,t. r. a rs

6

7

C.l ,§/"4lr
,|

2
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Bijlage Voorlopige telling op !ijstniveau

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

Litslnummer en Lijsinaam

o

o
vul het totaal in bij Rubriek 47 onderdeel E.

I Waterschapspaíij Hollandse Delta 3 I
2WD 7
3 PaÉij van de Arbeid (P.v.d.A.)

q 3

4 50PLUS I

5 CDA I Z

6 Hollandse Delta Natuurlijk I 6

7 Water Natuurliik ? 8

8 Staatkundig Gereformeerde Parti, (SGP) L Z

9 ChristenUnie I

í0 AWP voor \Ívater, klimaat en natuur I I

,I1 BBB 5 L

12 Parti, voor de Dieren
(

13 JA21
t-, \

14 GOUD
.)
5

15 Belang van Nederland (BVNL)
'-)
<-

Totaal: \ I B

B

3

z

Z
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o

o

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

Waterschap Hollandse Delta

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

Teltafetnummer

bAL

Naam

Tafe[[eider

Tafelcontroleur

Coördinator telha[
(bij telverschitten)

o

6 3 7

&',,,}--ep", ,^ 1, lLsL

(u€Rll

Proces-verbaal

Dee[ B
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Uitkomsten per stembureau

Vul voor elk stembureau aÍzonderlijk deze bijlage in.

Nummer stembureau

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

í. Aantal toegelaten kiezers

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

Aantal geldige stempassen

Aantal geldige kiezerspassen

A q"l1
Aantal geldige volmachtbewijzen (schrinelijk of via ingevulde stem- of kiezeÍspas) B bq

o c

Hel aantal lot de stemming toegelaten kiezeÉ ( A + B + C = D ) 5r8

2. Aantal getelde stembiljetten

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

Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten

E so6

G

a Het aotaalaantal getelde saembiliefien ( E + F + G = H )

'Telvoor dit onderdeelde aantallen stemmen die op elke lijst zijn uitgebrachl bii elkaar op.

F

ste

3. Verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal get€lde st€mbiljetten

, Ja. Ga verder met rubriek 4

D Nee, maar het stembureau heefr een verklaring gegeven voor het vorschil. Vul hieronder het aantal stembiljetten in dat meer

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

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

Az7

o

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat

5

H

1

ls het aantal toegelaten kiezers (rubriek 1 onder D) en het aantal getelde stembiljetten (rubriek 2 ondeí H)gelijk?
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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 kiezers voor dit stembureau als volgt
vastgesteldl

4.2

8.2

Aantal geldige kiezerspassen ípas om te stemmen in andere gemeente) c.2

Het aantal tol de slemming toegelaten kiezers door het gemeentelijh
stembureau. lel op! ( 4.2 + B-2 + C.2 = D.2 )

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

tr Ja. Ga verder met rubriek 4

o C Nee, er zijn meer stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld?

tr Nee, er zijn minder stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn eÍ minder geteld?

Verklaar het verschil lussen hel aantal toegelaten kiezers en het aantalgetelde stembiljetten. Vemeld 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 uitgeÍeikt?

o Hoe vaak is er een andere verklaring voor het veÍschil?
(vermeld hioronder de andere ve*laingen en hoe vaak et sqake van was)

Aantal geldige stempassen

Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelíjk of via íngevulde stem- of kiezerspas)

o.2

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

Hoe vaak is er geen verklaring voor het verschil?
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Zijn er stembiljetten, stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen van een andere verkiezing aangetroffen?

E Nee

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

aangetroffen. Deze stembescheiden moelen in apaÍte pakken worden verpakt en worden

vezegeld en overgebracht naar het college van burgemeesler en wethoudeÍs/het bestuurscollege

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

o

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

Zie volgende pagina's

o

4. Bij gecombineerde stemmingen

5. Aantal stemmen per lijst en per kandidaat
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Zet in elk vakje één cijÍer. Begln rechls , met het laatste cijfer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

Sjoukes,

o

Verhorst,
Y (Yvonne) (v)

15

Janssen,
M.P (Marcel) (m)

16

de Snaiier,
J. (Jan)(m)

17

o

26Moorman.
C (Chris) (m)

Wesdoíp,
t\4.G.J. {l'rayke) (v)

Weslbíoek.
H (Henk) (m)

28

29van Rhijn-
de Geus
L. íLenv) ív)

Z ]

\
2Rijsdrjk

C L K (Crcrlra)(v)

3Kalle
J H (Hans) (m) \

4wesdorp,
A.A. (Arie) (m)

,(
5van Brugge

PMJ (Paola) (v)

?Ooslerlee
B J.B (Rob) (m)

6

7

KJ Ka

de Graaff-
van Lilh,

8Kumas,
F. (Fatih) (m)

o
\

Speelman.
M (Man) (m)

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

11Smulders.Evers.
B J. (Rosalre)(v)

12Herindijk,
H (Berl) (m)

13Kíomhoul,
M. (Maarten) (m)

14Boeíen-de Snarjeí,
A.A.A. (Anneke)(v)

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

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

de Bruine
M W. (Wilma) (v)

18

19

20

van der Sluis,
B.H. (Bas) (m)

Vermeer.
A. (Alice) {v)

21

22

OWC (Dion)(m)

'I Mannetje.
J J (Johan) (m)

23

24

25Frl,

J FJ (Jan) (m)

o/\ Subtotaal 2

Toraal (1 + 2)

Lijst 1 Waterschapspartai Hollandse Delta

1

-+----+-----+-

I

I
l_t

l

tI

-1

il
I @ It [LlSubtotaal 1

kl4



Ivan Oorschot,
J J.N4 (Frank) (m) L

L
5Peeterman.

ÍA G. (Theo) (m)

4

H B (Be ine) (v)

5Noorlman
H J. (Hein) (m)

6Boender.
H.O. (Heleen)1v)

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

IGoudriaan.
R (Richard) (m)

Wilbíink.
J (Jorinde)(v)

10Speters,
D. (David)(m)

1lNoordeímeeí-Swemmer.
M C A. (ïneke) (v)

12van de Vreede,
M.L. (Maíijn) (m)

't3Berning-
Van Oostveen.
C.M (ïnr) (v)

14Boom,
W M. (Werneo (m)

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

t6de Kool.
A.J (Aad)(m)

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

18van Arkel
P (Peter) (m) I

19Ouwerkerk.
A (Aat) (m)

Laist 2 VVD Pag. ó van 20

Zet in elk vakjè één ciiÍer. Begin rechts , met het laatste cljÍer

Naam kandidaai &
kandidaatnummer

van Ditmars.
T E (Terry) (v)

2

o

o

'|

3

1

tl

l
I

I
l

Totaal
-[l1T8.t



Lijst 3 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Pag.7 van 20

zet in elk vakie één cijíer. Begin rechls, met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Wieísma-
den Dulk.
HH Henn€

van Lammeren
J. (Joíis) (m)

2

o

o

? \

1
3Verbeek.

J (Johan)(m) ö

3

Lievense,
T (Tom) (m)

Schaap,
w (Wytze) (m)

4

5

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

7van deí Linden.
C.A.C. (Lieke) (v) q

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

sBobbemond.
J t, (Jan) (m)

10Slengs-NijhoÍ,
J. (Hanneke)(v)

1'lvan den Ouden
A P (Adri) (m)

12van Stijn.
B (Beínhaíd)(m)

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

l4

5Totaal

I

T
+
+

Geerlings,

I 
H. (Harry) (m)

-!

t

t
L
ltl

L
Jél

I
L



\ qIvan Scheijndel,
A N tr,l. {Nico) (m)

I

2Zondetvan.
N M (Natasia) (v) \

t

Lijst 4 SOPLUS Pag. 8 van 20

Zet in elk vakje één ciiíer. Begin rechts , mel het laatste ciiler.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Veldeís,
M.C. (Biet) (v)

3

o

o

3

t-ï--
I L

Totaal I l
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Zet in elk vakie één cijÍer. Begin rechls, met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

a

o

1
'|

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

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

3
3Hartmann,

J J.M. (Josephine) (v)

van den Be19,

H (Henk) (m)

de Kleík,
A. (Arie) (m)

Oostenrijk,
TC (Theo)(m)

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

van Kampen,
w E (wim) (m)

van der Heiide-Keijzeí,
tr.4 (t'Iarcella) (v)

8

I

10van de Pol.
NI (Max) (m)

11van der SchaaÍ
D. (Dirk) (m)

12van der Pols,
LCP(Leo)(m)

Keijzer-Westhoeve,
E B (Liesbelh)(v)

14van der Velde.
JCJ (Joa4(m)

't5
van Rossum.
N.A (Ellen)(v)

r6Boeter,
J P (Jan) (m)

LTotaal

4

5

6
-l

1

H

H

tl



Laist 6 Hollandse Delta Natuurlijk
Zet in elk vakie één cijÍeÍ. Begin rechts, met het laatste ciiÍer.

Steehouweí,
H.J (Henk) (m)

van Maurik-de Graaí.
l,I J (Maíio) (v)

Overwater,
L A. (Leen) (m)

Pag.10 van 20

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Hoístmeier.
PH. (Piet Hein) (m)

Schep.
J. (Jan) (m)

Raad.
l. (les) (m)

Boodzand.
J. (Johan) (m)

26

2

3

294

6

27

2A

o

a

Klapwijk,
JDB (Jurgen)(m)

van Nes-
de Man.

Pelra

Pannekoek
W (W'ebe) (m)

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

Holteíhues.
F W (Frank) (m)

Schelling,
G J (Bert) (m)

39Boender,
H. (Henk)(m)

23

24

25

van de Zande.
F (Ferdhand)(m)

Vriienhoek
w C. (m)

31

30

Biemond.
W. (Willem) (m)

de Vogel.
J (Jan) (m)

32

33

den Drijveí,
N.A.J (Jan) (m)

35

36

Steehouwer,
M. (Marian)(v)

van À/'laurik.
A.L (Adíie) (m)

Kloel,
A. (Adriaan) (m)

Bosland.
A.P (Anlhonie) (m)

41von Burg,
A R. (Alexander) (m)

42Pikaart,
L. (Leon) (m)

43Huber.
J. (Johan) (m)

7van der Meer.
BCJH (Rob)(m)

8Boelhouweí,
N.P (Nathalie) (v)

IOuak,
A (Aart) (m)

Faber,
J. (Jacob) (m) 5
Bendeís,
J.PH.M. (Jos) (m)

Bosman,
C J. (Celeste) (v)

den HollandeÍ.
C A (Kees) (m)

13

14

Olrjve,
K (Rien) (m)

15

16

't7

'rB

19

21

20

Klootwijk,
P (Pleun) (m)

Heijndijk,
N4 (Maarten) (m)

Steehouwer.
M.A (Michel) (m)

Middendorp,
WAA {Wim)(m)

van Stappen,
A. (Arie) (m)

Doedens,
E H {Eimerl) (m)

Aínold.
E B (Ed) (m)

l
van de Linde,
c.B. (Cor) (m)

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

E" Sr*'€""*s.
MJ (Rra) (v)

1

H

ffi

E

5

]l
34

ï-

r0

í

1z

t- - --+

I

I t-ïl
4ll
1

40

Toraal (1 + 2)

__t I

Subtolaal 1 Sublotaal 2
_]-_-]

ul
m

IIK



1 a
b
q

3

Hottnga.
FH H. (Folkeít) (m)

10

11

12

7

8

Ide Lootí,
A E (Arend)(m)

de NeetScholte
lí (Mirjam) (v)

Hopman.
M. (Mark) (m)

Kooiiman,
A (Arie)(m)

van den Eogeíd
P. (Peter) (m)

Tanis,
P E. (Peggy) (v)

Slachter.
E.J (Ellen)(v)

13

14

15Rietvelt.
VS. (Vancent) (m)

van den Berg.
M (Manon)(v)

Kik.
M. {Rinus) (m)

l6

17

1

Lijst 7 Water Natuurlijk Pag. 11 van 20

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

l',4ollema.
A. (Anne)(m)

Raaphorst,
E P (Ernsl) (m)

26

Wilkens-
van Geloven,

2

KR Konnie

Koíí,
W. (Wiesie) (v)

van deí Horst 4

SJJ (Seívaas) (m)

PateÉvon Wasserthal.
t\4 J. (Marian) (v)

5

Lucas,
R. (Reyer) (m)

6

a
Seriese,
L. (Lennard) (m)

34

Kru[,
R (Rik) (m)

35

Briggeman,
TM. (rheo) (m)

36

Brouwer.
A. (Aard) (m)

37

o
1BFousert-Poeder.

C.M.C. (Claudia) (v) 1
Klernpaste,
G J. (Gertjan) (m)

19

Gast,
J.A (Ron) (m)

20

van Dorl.
l.tí. (lneke)(v)

21

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

22

Blauw,
N. (Nienke) (v)

23 Kalkman.
R.C. (Baymond) (m)

Blokhuizen.
A.B. (Allred) (m)

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

49

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

50

27Gielbert,
L. (Leo) (m)

28

30

Verhagen,
D.J. (Diík)(m)

1
31van der Ree,

A.H. (Arne) (m)

A.E. (Anneke) (v)

32

Femke

Bouwer-
van Schie

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

van'tZelíde.
C. (Kees)(m)

39

40Boot,
G (Gerben) (m)

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

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

41

43

44

45

42

46

47

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

Scheíbeijn,
P P {Flip) (m)

van Burgel,
D. (Dirk) (m)

líout,
P (Piet) (m)

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

Z 7 Subtotaal 2

25 Kievit,
J. (Joost)(m)

1

Mesker.
C. {Cees) (m)

Zilverberg,
L. (Bartjan) (m)

29

I
l

t-ï

l
I

Il

Subtolaal 1

48

I
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.ï- #

-+-
I
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l
ffiTotaal (1 + 2) I



Liist I Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Pag. 12 van 20

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

a

o

I

l)
ö

1de Jong,

Staal,
B. (Bert)

3Visser,
M L (Thijs)

4van den Berg,
A PJ (Albert-Jan)

Gíinwis,
PC (Peter)

Houweling,
A. (Adíi)

s

6

van deí Duijn Schouten,
C.A. (Kees)

Breedveld,
J S (John)

7

8

Hoogendoorn
P (Peteo

Kardux,
A J. (Aíen-Jan)

l0

I

a(van deí Linden.
A. (Arie)

12Lekkerkerk,
FJ (Frank)

van Gurp,
A Í (Adíie)

Matze,
J K (Johan)

13

14

15Kranendonk,
P (Pete0

16Born.
A.G M (Marco)

den Beslen,
A J. (Aart-Jan)

Sloop,
T.A. (Teunis)

17

l8
II

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

ll

2

H
l--------l------

#
L
I
I

Totaal m



Lijst 9 ChristenUnie
Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechts, met het laatste ciiÍer

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Schneideí.
W. (Willem)

Oostra,
A. (Ar,€n)

Sies,
S.J (Setkin)

21

Fróling-Kok,
J A (Janlien)

Pag. 13 van 20

4

5

o

o

,|
Scheermeijer,
H J.P (Harry) o

2Verkaik.
J W (Job)

3Goeree,
A. (Andie)

t

Tanrs'Keijzer,
P M. (Elma)

7de Moed,
MJ (Rinr)

8Houtman
E E (Eíca)

den Hollander,
D. (Dirk)

Tebrugge.
B J (Bernaíd)

van Heemst.
J.PC (Stan)

10

l1

13den Hartog,
J. (Johan)

t4Pippang,
C M (Conny) i

15Spaans,
E.J.M (Erik)

í6Bestman
D J (OnkJan)

?
17

18

19van der Duijn Schouten,
J. (Jacob)

20KooÍnneef,
M.C (Marco)

I
22Robijn,

P {Piet)

L

I
f

6

12Hoek.
G M (Gerlo)

La Bose.
M.B (Maikel)

I Grinwis-Driesse.

lM N (M'íanda)

+

Totaal [[-E]l]



Lijst 10 AWP voor water, klimaat en natuur
Zet in elk vakie één cijÍer. Begin rechts, met het laatsle cljÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

1van Zeijl,
F.J (Fokke) (m)

2Kraaij,
R. (Ruud) (m)

\
van der Heiden-van deí Blom, 3

B.J. (Bernadette) (v)

4Prins.
FJ (Fíed) (m)

5Troost,
I (lna) (v)

6van Zeijl
B (Bas) (m)

Totaal

Pag. 14 van 20
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Lijst 11 BBB
Zet in elk vak,e één cijÍer. Begin rechts , mel hèt laatste ciiÍer.

Naam kandidaai &
kandidaatnummer

U

t

5 l
,|

de Haail,
N.M.w. (NackD (m)

+
2de Jong.

L4.J. (trarielle) (v)

Z Z
3Bogaaíd,

A. (Arie) (m)

4Nieuwenhuis
C.J (KeesJan)(m)

5de Vos.
P (Petía) (v)

6Oudrjk,
P (Paul) (m)

7Meerkerk.
G.J. (Jack)(m)

IMulder.
A.J. (Arjan) (m)

ISpeksnijder.
J. (Jan) (m)

2
't0

Koetsier,
H J.P (Hendrik) (m)

11Meíks,
AJM (Ad)(m)

I

12

a
O 1Totaal

tr"r","*
lc 1!!!!r)

I



Liist 12 Partij voor de Dieren Pag. 1ó van 20

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

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

o

o

a(,ICanton,
B (Barl)

1)
I

2Klompenhouwer,
L.M. (Lisa)

3van de Peppel,
S. (Sabnna) q
van Broekhoven-van Mrerlo 4

R N.D. (Benate) I

\

5Onderdelinden.
S E (Suzanne)

6Venderbos-Lambinon,
C. (Cees)

\

7den Boeí.
B A A (Robert)

8Fabeí.
A (Alex)

IBekkeís,
A.J T (Lydia)

l0
van der Holst,
D. (Danielle)

l'lGroenewege,
PJ L (Pieteo

3ETotaal

L

I



\ -1
L
2

3Meiieí,
P (Patrick) (m) I

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

Lijst 13 JA21 Pag. 17 van 20

Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechls , met hel laatsle ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Roos.
S M (Servaas) (m)

Kegel,
FJ. (Fred) (m)

2

o

o

I

I

Totaal [Iqfïl



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

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

Lijst 14 GOUD Pag. 18 van 20

Zet in elk vakie één cijÍer. Begin rechls , met hel laatste cijíer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

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

o

o

')
.5

I

tl

Totaal



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

zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechts , met het laalste cijler

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

van Buuren.
M.J (Meindert) {m)

Jansen,
R (Robert) (m)

2

o

o

q

I
3Bronwasser.

M.E.J (Marc)(m)

I
4de Jong-Kamst

S (Sharon) (v)

5van der Velden.
P (Peler) (m) 5

6Dedert.
w J (Wybíen) (m)

77

1

1

I

Totaal
I



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 lrst uitgebrachte stemmen
zoals vastgesteld door het stembureau, en andezijds het aantal op deze lijst uitgebrachte stemmen zoals
vastgesteld door het gemeentelijk stembureau?

a Ja -> Vul de navolgende label in en geef zo mogelijk een ver*laring

a

Lirsttotaal zoals
vastgesteld
dooÍ
stembureau

Lijsttotaal zoals
vastgesteld door
gemeentelijk
stembureau

Reactie gemeenteliik stembureau op het verschil

I \ q7 3 ("q .'n lt- d',;o a SvZnztt lotz-^ ,'r. &
51graI

\2 3s 38 i7r!k^.'§ SV^p\A Bts1^à

o

tr Nee

Lijstnummer en
-naam

'ó1


