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Stembureaunummer

6 4 0
a Proces-verbaal
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o
In te vutlen door het stembureau (voorzitter) op
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Proces-verbaal van een stembureau in een gemeente waar een

centrale stemopneming wordt verricht

1a Stembureaugegevens tijdens stemminq

Adres/localre stembuÍeau Dag Maand Openrngsltden (van - iol)

v> 2ol3 z\

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

Adres/locai e slembureau Dag Maand Op6nrngstilden (van - lol)64

1b Stembureaugegevens tijdens lglIlg (op lijstniveau)

WanneeÍ vond de telling (op lijstniveau) plaats?

Dag Maand Ja* Tjd (van - lol)

Dat! rn 5 o) Lo \7 1

o
Waar vond de telling (op lrstniveau) plaats?

El De telling vond in het stemlokaal plaats.

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

() 5lu p I J II

00

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

í. Stembureau, locatie en openingstijden
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2. Aanwezigheld stembureauleden
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Houd per stembureaulid de tijden bijwaarop het lid bij de zitling aanwezig was

Aanwezrg op het stembureau

Dag Maand Jaaí TrJd (van - lol)
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oSHIFT 2:

Voorletlers Aclllernaam Dag Maand
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3. Aantal toegelaten kiezers
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Aantal geld i9e stempassen ){)
Aantal geldige volmachtsbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of
kiezerspas)

Aantal geld ige kiezerspassen

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

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

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat E 31[
F 7

Aantal ongeld ige stembiljetten

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

ls het aantal loegelaten kiezers niel gelijk aan het aantal uitgebrachle stemmen?
Verklaar dat op de volgende pagina.

o

B s]
c i

383

3s3

vul hieronder de aanta en geldige slempassen, volmachtbewijzen en kiezerspassen in bij A, B en C.

Tel bij D de aanlallen bij elkaar op.

o

4. Aantal uitgebÍachte stemmen

Aantal blanco stembiljetten

H
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ls er een verschil tu§§en het aantal toegelaten kiezers (rubriek 3, onderdeel D) en het aantal uítgebrachte
stemmen
(rubriek 4, onderdeel H)?

ll NEE ) Ga dan door naar rubriek 6.

Q lA ) Verklaar dan hierna het verschil, door in te vullen hoe vaak u onderstaande situaties
heeft geconstateerd.

Er ziin méér stembiljetten geteld. NoteeÍ hoevèel stembilietten er ziin meer geteld

Aantal keren dat er een stembiljet te veel is uitgeÍeikt

o Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil
(veímeld hie@ndet de andero verkladngén en hel aanlal keet dat dezo situaties zich hobben voorgedaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

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

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 verklaring is voor het verschil
(veírneld hieronder de andere ve*lanngen en hel aanlal keet dat doze situaties zich hebben voorgedaan)

5. Verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal uitg€brachte stemmen

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Vormeld hieronder hel aantal keet dat cle onclerstaande situalies zich hebben voorgedaan.

I

Mogalijke verklaringen voor het verschil
Vermcld hiarondet hel aanlal keeí dat de onderslaanda silualíes zich hebben voorgedaan.

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil
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Hebben aanwezige kiezers bezwaren geuit?

Bezwaren zin klachten of opmerkingen van kiezers.
Voorbeelden van bezwaren van kíezers tidens de stemming: het stembureau is moeilijk bereikbaar,
er staat meer dan één persoon in een stemhokje.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tijdens de telling: een stem wordt onterecht geldig, ongeldig of blanco
verklaard, het resultaat van de telling wodt níet bekendgemaakt. hel resultaat van de telling is onjuist.

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

Elgg! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

o

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

o
Waren er onregelmatigheden of bijzonderheden tidens de slemming en telling?
Voorbeelden: een of meer stembureauleden waren te laat oí zíjn 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.

OmschríjÍ de onregelmatigheden of bijzonderheden en veÍmeld hoe vaak hier sprake van was.

4t9p! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

On rege lm atig hede n en bijzonderheden

o a'n br elle J.^bEe\ GcS( ed
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7. Onregelmatighedenofbijzonderhed€n
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6. Bezwaren van kiezers
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@!9p; U vult in rubriek I alleen de namen in.
Vervolgens ondeíekenen al deze stembureauleden het proces-veÍbaal in rubriek I

Namen slembuÍea!leden

o

o

Yl C 0c(í.)

R. a,n lC!Plv -
r vnC

D "f taV.

C Q\A rcf .tr S n6

íre" \-, s

SL

8. Stembureauleden aanwezig bij de telling

Noteer in deze rubriek de naam van alle stembureauleden die bi de telling aanwezig ziin.
Dat zijn in elk geval de voorzitter en minimaal twee andere stembureauleden.

1

2

3

4

5

6

7

1 (

2 Or\1
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Bijlage Voorlopige telling op lijstniveau

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

Lrtstnummer en Lrjslnaam

o

o Totaa l:

vul het totaal in bij Rubriek 4, onderdeel E.

I Waterschapspartij Hollandse Delta

2WD

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

4 sOPLUS

5 COA

6 Hollandse Delta Natuurlijk

7 Water Natuurliik

8 Staatkundig GereÍormeerde Partij (SGP)

9 ChristenUnie

10 AWP voor water, klimaat en natuur

ll BBB

12 Partii voor de DieÍen

13 JA21

14 GOUD

'15 Belang van Nederland (BVNL)

[[[ -T-

-T-[
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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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'oï\,
Gemeente
Rotterdam

Stembureaunummer

Proces-verbaalo Waterschap Hollandse Delta

Dee[ B

In te vul[en door het tetteam op donderdag 1ó maart
2023 in Ahoy Rotterdam

Teltafelnummer

o z 41

Naam

Tafetteider

Tafelcontroleur

Coördinator telhat
(bij telverschitten)

6 4 0

L,ela l\o,'l"nor

Uet LelrL Lru,/?1'A'<l
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Uitkomsten per stembureau

Vul voor elk stembureau afzonderlijk deze bijlage in.

Nummer stemburea , 6, O

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

Vul hieronder da aanlallen in zoals vastgesleld door hel stembureau (zie rubriok 3 van hel Noces-verbaal van
het stembureau).

Aantal geldige stempassen

Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas) B s7
o Aantal geldige kiezerspassen

Hel aantal aot de stemming toegelaten kiezers ( A + B + C = D )

Vul hieronder de aantallen in zoals vaslgesteld door het gemoentelíjk stembureau/stembureau voor het
openbaar lichaam.

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat E a7+
Aantal blanco stembiljetten

o Hea lotaalaantal getelde stembiljetlen ( E + F + G = H )

'Telv@r dil onderdael de aantallen slemmon die op elke lijst zijn uilgebracht bijelkaar op

ls het aantal toegelaten kiezers (rubÍiek 'l onder D) en het aantal getelde stembiljetten (rubíek 2 onder H) gelijk?

E 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 verklaíingen over. Ga daama verder met rubriek 4.

1. Aantal toegelaten kiezers

A \Z;

c I

383

2. Aantal getelde stembiljetten

F +
G ()

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

D

Aantal ongeldige stembiljetten

H atq

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

E Ja. Ga verdor met rubriek 4.
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Aanlal geldige stempassen 4.2 '\zt
Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelik of via ingevulde stem- of kiezerspas) 8,2 <8
Aantal geldige kiezerspassen ípas om le stemmen in andere gemeente) c.2 I

Hel aantal lot de stemming loegelaten kiezers door het gemeenlelijh
stembureau. Tel op! ( A.2 + 8.2 + C.2 = D.2 )

Ja. Ga verder met rubriek 4

o tr Nee, er zijn méér stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld?

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

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

Mogelijke 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 uitgereikt?

Hoe vaak is er een stembiljet te veel uitgereikt?

o Hoe vaak is eÍ een andeÍe verklaring voor het veÍschil?
(vermeld hieronder de andere ve*ladngen en hoe vaak eí sprake van was)

Hoe vaak rs er geen verklaring voor het verschil?

jtq

Naar aanleiding van het geconstaleerde onverklaarde veÍschil heeft het gemeentelijk stembureau de stempassen,
kiezerspassen en volmachtbewrzen opnieuw geteld en het aantal toegelaten kiezers voor dit stembureau als volgt
vastgesteld:

o.2

ls het aantal toegelalen kiezers (D-2) en hel aantalgelelde slembilletten (rubriek 2 onder H) gelijk?

tr Nee, or zijn minder stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er minder geteld?



4. Bij gecombineerde stemmingen
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Zijn er stembiljetten, stempassen, volmachtbewrzen of kiezerspassen van een andere verkiezing 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

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

Noleer hier hel aantal stembiljetlen, dan wel stempassen, volmachtbewijzen oÍ kiezerspassen dat is
aangetroffe n.

a

(Afhankelijk van het aantal kandidaten bedraagt het aantal kolommen voor elke list ëén oí twee.)

Zie volgende pag ina's

o

5. Aantal stemmen per lijst en per kandidaat



1L
\

B

L

l

q

Laist 1 Waterschapspartij Hollandse Delta Pag.5 van 20

Zet in elk vakie één cijÍer. Begin rechts, met het laatsle ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Sioukes,
W A. (Win) (m)

Àroorman,
C (Chns) (m)

26

Riisdijk,
C.L.K. (Cicilaa) {v)

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

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

3 Westbroek
H. (Henk) (m)

28

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

4 van Rhrln-
de Geus,
L Leny) (v)

van Brugge,
Ptí.J. (Paola)(v)

5

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

6

de Graaí-
van Lith,

7

KJ KareI

Kumas,
F. (Fatih) (m)

8

o
Speelman.
M. (Mart) (m)

s

10

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

't1

Heiindijk,
H. (Be() (m)

12

Kromhoul,
[4. (Maarten) (m)

13

Boeren-de SnaijeÍ,
A.A A. (Anneke) (v)

14

Verhorst,
Y (Yvonne) (v)

15

Jànssen
M.P (Maícel) (m)

16

de Snaijer,
J (Jan) (m)

17

o
18Kraienbrink-Meinds,

J (Janneke) (v)

de Jonge
J M.L4 (Jos) {m)

de Bruine.
M W (Wilma) (v)

20

van deí Sluis
B H (Bas)(ín)

21

Vermeer,
A (Alrce)(v)

D.W.C. (Dion) (m)

23

t Mannetje,
J J (Johan) (m)

24

25

Subtotaal 1 Subtotaal 2

Totaal (1 + 2)

Fit,
J.F.J (Jan)(m)

5

1

--

+

Htt
t+

I

L
Il-
It

29

-f ll
I

van Egmond
W A (Willem) (m)

l-

ï--'1
lLl--r-.

L

I L

l

t9

-----r-----r-----r-----r----t
ltr

I I isizl



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

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

van oorschól
J J tí (Fíank) {m)

I

o

Boom,
W M. (Werner) (m)

14

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

t5

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

r6

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

17

o l8van Arkel
P (Peter) (m)

Ouweíkerk,
A (Aa0 (m)

't9

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

3Peeteíman,
T.A G. (Theo)(m)

Díiespíong.
J W.J (Jan VJillem) (m)

4

6

7

Veenhuizen.
H B (Bertine)(v)

Noorlman
H J (Hein) (m)

Boender,
H.D (Heleen)(v)

IGoudriaan.
R (Richard) ím)

IWilbrink.
J. (Joíinde) (v)

i
10Speters,

D. (David) (m)

1'lNooídermeeÍ-Swemmer
MCA (ïneke) 1v)

van de Víeed8,
M.L. (Marijn) (m)

Berning-
Van Oostveen,

12

13

CM

\

Liist 2 VVD Pag. ó van 20
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1Wiersma'
den Dulk,
H H. íHennie) (v) ?

()

2
2van Lammeren,

J (Joris) (m)

3VeÍbeek.
J (Johan)(m)

a-
5Schaap.

W. (Wytzel (m)

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

2-
7van der Linden.

C.A C. (Lieke) (v)

I
I't Hoen.

PW. (Petra)(v)

9Robbemond.
J.M. (Jan) (m)

10Slengs-NijhoÍ,
J (Hanneke)(v)

11van den Ouden.
A P (Adíi) (m)

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

r3Kickert-Schotting,
D A. (Doraen) (v)

14Geerlings,
H (Harry) (rn)

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

Zet in e,k vakje één ciiíer. Begin rechls , mel het laatsle ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Lievense,
T (Tom) (m)

4

o

o

Totaal

4)

tlI
t

ll

+

lI;I
t5 t'/

I
I



I

2Zondeívar,
N M (Natasja)(v) a

-l
L-

Lijst 4 SOPLUS Pag. 8 van 20

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

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

Velders,
M C (Riet)(v)

3

a

o

i

I

Totaal IBtr
_t-



Lijst 5 CDA Pag. 9 van 20

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

Naam kandidaat &
kandidaainummer

Winkels,
B B.T.T. (Bíanco) (m)

o

o

I O
2Wegman,

G J.M. (Manin) (m)

Hartmann,
J J M. (Josephine) (v) l3
van den Berg,
H (Henk)(m)

de Klerk,
A. (Arie) (m)

4

5

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

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

van Kampen
W E (Wim) (m)

van der Herjde-Kerjzer,
t',4. (Marcella)(v)

I

I

10van de Pol
t\4 (Max) (m)

11van der SchaaÍ.
D (Dirk) (m)

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

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

van der Velde,
J.C.J. (Joar) (m)

van Bossum,
N A (Ellen)(v)

14

15

16Boeter,
J P (Jan) (m)

I

1

+

l

L
J

l
l

_I-

I
I
I .l

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

Naam kandidaal &
kandidaalnummer

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

de SutteÍ- Ebsters.
M.J. (Bia) (v)

,|
Horstmeier,
P H (Piet Hein) (m)

26

Steehouweí,
H.J. {Henk) (m)

2 Schep.
J. (Jan)(m)

27

van líaurik-de Graaí.
[,r.J. (N.4arjo)(v)

3 Baad,
l. (les)(m)

28

Overwater.
L A (Leen) (m)

4 Roodzand.
J. (Johan) (m)

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

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

30

van Nes-
de N4an.

6 Vrijenhoek,
W C. (m)

31

P

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

7 Biemond.
W (Willem) (m)

Boelhouweí
N.P (NathalE)(v)

8 de Vogel,
J (Jan)(m)o 34

Ouak.
A. {Aart) (m)

I Steehouwer.
M (Marian) (v)

FabeÍ.
J. (Jacob) (m)

10 van Maurik,
A.L. (Adrie)(m)

35

Benders,
J.P H M. (Jos) (m)

11 den Driiveí,
N A.J. (Jan)(m)

36

Oliive,
K (Rien) (m)

12

Bosman.
C J (Celesle)(v)

13

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

14

Heiindijk,
M (Maarten) (m)

r5

Steehouwer,
M.A. (Michel) (m)

l6

17 Pikaaíl,
L (Leon) (m)

42

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

van Stappen,
A (Arie) (m)

18 Huber,
J. (Johan) (m)

43

Doedens.
E H (Eimeít) (m)

19

Arnold,
E.R (Ed) (m)

20

Klootwrjk,
P (Pleun)(m)

21

Pannekoek,
W. (Wiebe) (m)

22

van Maurik
S.C. (Simon) (m)

Holterhues
F W. (Frank) (m)

24

m

I

37

39

Kloet.
A. (Adriaan)(m)

Schelling,
G J (Bert)(m)

Boender,
H (Henk) (m)

Bosland,
A P (Anthonie)(m)

von Burg,
A R (Alexander)(m)

41

40

1 ?

Lijst 6 Hollandse Delta Natuurlijk

+il

29
IIl

l

I
lqI

T
G
l
l

t--
ll

l

-l

[Fl
+

+

1

ll

tl

Totaal (1 + 2)

l

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

Subtotaal 1 Subtotaal 2



Lijst 7 Water Natuurliik Paq. 11van 20

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

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

Naam kandidaal &
kandidaalnummer

llema. Baaphorsl.
E.P (Ernst)(m)

26

A (Anne) (m) 1
Wilkens-
van Geloven,

2 Grelberl.
L (Leo)(m)

KR Konnio L
3 Veíhagen,

D.J. (D'rk)(m)
28

KorÍ,
W. (Wiesje) (v)

4 Meskeí,
C. (Cees) (m)

van der Horst.
S J J. (Servaas) (m)

Palër-von Wasseílhal.
M.J. (Marian) (v)

5 Zilverberg.
L. (Baíjan) (m)

30

6 van der Ree.
A H. (Arne) (m)

31
Lucas,
R. (Beye0 (m)

de Neeí-Scholte.
M (Mirjam) (v)

7
A E. (Anneke)(v)

Hopman.
M (t\4ark)(m)

8 BouweÉ
van Schie,
F. (Femke) (v)o I Seriese,
L. (Lennard) (m)

34

Hottinga,
F.H.H. (Folkert)(m)

10 Kruit,
R. (Rik) (m)

35

Kooijman.
A. (Arie) (m)

11 Briggeman,
T M (Theo) (m)

36

van den Bogeíd
P (Pele0 (m)

12 Brouwer
A (Aard) (m)

37

Tanis,
PE. (Peggy) (v)

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

38

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

14 van t ZelÍdè
C (Kees) (m)

39

Rietvelt,
V.S (Vincent)(m)

15 Boot,
G. (Gerben)(m)

40

van den Berg
[.4 (Manon) {v)

16 4l

Krk,
[r. (Rinus) (m)

42

o
18 43Fousërt-Poeder.

C.M.C. (Clauclia) (v)
Steegh,
J.P R.M. (John) (m)

Kleinpaste,
G.J. (GeÍljan) (m)

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

44

Gast
J A (Ron) (m)

20 Mout,
P (Piet) (m)

45

van Dort.
l.[,] (lneke) (v.r

21 van der PolLoomans.
L. (Lies) (v)

46

Rurler
HJW (Hern),m)

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

47

Blauw.
N. (Nienke) (v)

23

Blokhui2en,
4.8. (AlÍred) (m)

24

van den Houl
A.Y (Annemaíie) (v)

25

t

\

Kalkman
B.C. (Raymond) (m)

48

49

50Kievit,
J (Joost)(m)

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

1

de Lootl.

Lll.E. 
(AíenO (m)

tl
27

29

I

II H
E

H

ll
t-

I
IIHt

+
Scherbeiin
P P (Flrp) (m)

van Burgel,
D. (Dirk) (m) L

L

I
I
I

l

l---I-

t
L

I
I

t
-f

-L 1lIL

tI trSubtotaal 1 Subtotaal 2

Totael (1 + 2) m



Lijst 8 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Pag.12van20

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummeÍ

de Jong

Staat,
B. (Berl)

2

Visser.
M.L (Thrjs)

3

a

o
Stoop,
TA (Teunis)

18

1

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

4

5

6

Grinwis,
PC (Peler)

Houweling
A (Adri)

7van der Duín Schouten
C A (Kees)

1

10

l1

12

8

9

Breedveld,
J.S (John)

Hoogendoorn,
P (Peteo

Lekkerkerk
F.J. (Frank)

Kardux.
A.J. (Aíen-Jan)

van der Lin(bn,
A. (Arie)

13

14

15Kíanendonk
P (Peter)

van Gurp,
A.Í (Adfle)

Matze,
J.K (Johan)

16Boín,
A G M. (Marco)

17den Besten,
A J (Aart-Jaí)

LTotaal

Í

I

l
ll

-
__l

I
.]-

+

l ----r--------r--------r--------'1



Lijst 9 ChristenUnie Pag. 13 van 20

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

Robijn.
P (Prel)

22

Fröling-Kok,
J A. (Jantien)

L,
I

1Scheermeijer.
H J.P (Harry)

4
2Veíkaik,

J W (Job)

3

Schneider.
W (Willem)

4

Oostra.
A. (Arien)

6Tanis-Keijzer,
P t\,1. (Elma)

7de Moed
M J. (Binr)

IHoutman.
E E (Erica)

1

1
11

9den Hollander
D (Dirk)

Íebrugge.
B.J. (Bernard)

van Heemsl.
J PC. (Slan)

Hoek,
G M. (Gerto)

den Hartog,
J. (Johan)

12

r3

14

15

16Bestman.
D.J. (Dnk Jan)

Pipping,
C.M. (Conny)

Spaans,
E J M. (Erik)

van deí Duiin Schouten,
J (Jacob)

17

18

't9

20

La Rose.
M B. (Markel)

Grinwis-Oriesse
M.N. (Miranda)

KoornneeÍ.
M.C. (Maíco)

21Sies,
S.J. (Setkin) L

Goeíee,
A. (Andie)

+-

]-10

l-
-f-

-f-
+- H

lt+
1

T I

L dTotaal

J-I_L------J



Liist 10 AWP voor water, klimaat en natuur Pag. 14 van 20

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

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

van Zeijl.
ÉJ (Fokke) (m)

Kraarj,
R. (Buud) (m)

van der Heiden-van deí Blom. 3

B.J. (Bernadette) (v)

Píins,
F.J. (Fred) (m)

4

Troost,
I (lna) (v)

5

van Zeijl
B (Bas) (m)

o

o

5
w
I

I

a

, l-

Itï-
I I

Totaal
I



Lijst 11 BBB Pag. 15 van 20

Naam kandidaat &
kandidaatnummeÍ

o

o

t 9
1Hage-Bar€ndregt,

M N (Maaike)

6
2van der Eilk.

PJ. (Piet)

Lagerwaard.
J. (Han)

4Sommeling,
C. (Coo

5Wesdoíp,
M. (Michelle)

6

J. (Jan)

Warnaer,
J.P (Jan Pieter)

Oudijk.
M. {Maíianne)

7

8

1
IJacobs.

PE (Petra)

10Teílouw.
P (Peteo

L
l1Reedijk

D (D'rk)

'12van den Brhk.
G. (Geurl)

Zel in elk vakie één cijfer. Bègin rechts , met hel laatste ciifer.

[-[-rcf?]

tr
I

I

trllI
l2

L
l1
I

L

1

l
tl

Totaal



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

Zèt in elk vakje één ciiÍer. Begin rechts , met het laatste cijíer.

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

o

GÍoenewege
PJ L (Preter)

1l

o

o§

L

5

,|

2

3

Canton,
B (Barl)

van de Peppel,
S (Sabrina)

van BÍoekhoven-van Mierlo, 4

R.N.D. (Renale)

5Onderdelinden.
S.E. (Suzanne)

Vendeíbos-Lambinon.
C (Cees)

den Boer,
R.A.A. (Bobert)

6

7

IFaber.
A {Alex)

IBekkers,
A.J.T. (Lydia,

10
van deí Holst.
D. (Danlelle)

2Totaal

Klompenhouwer,
L iI (Lisa)

/

--#
I

Í
f-l



Lijst 13 JA21 Pag.17 van 20

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Roos.
S.M. (Senr'aas)(m)

Kegel,
FJ. (Fred) (m)

Meiieí,
P (Patrick)(m)

3

van Zaalen.
F P (Frans) (m)

4

o

o

na t_{

l«

1

16

2

Totaal II df=
llr



1SlÍuijs.
J P (John)(m)

2Kweekel,
A A (Adri) (m)

3Daàmen
J K. (Jacques) (m)

Laist 14 GOUD Pag. 18 van 20

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

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

o

o

+

Totaal l(r



Liist 15 Belang van Nederland (BVNL)
Zel in elk vakie één cijíer. Begin rechts , met het laatste ciiíer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

van Buurei.
M J. (lvleindert) (m)

Jans€n.
R {Robertr (m)

BronwasseÍ.
M.E.J (lvlarc) (m)

Dedert,
W.J. (Wybren) (m)

Pag. 19 van 20

2

3

6

o

o

I D

1

)

de Jong-Kamst,
S (Sharon) {v)

van der Velden
P (Peter) 0n)

4

5

4

if -1

l

Totaal w



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 vàstgesteld door het stembuÍeau, en anderzijds het aantal op deze lijst uitgebrachte stemmen zoals
vastgesteld dooÍ het gerneentelijk stembureau?

tr N€e

a

a

Liistnummer en
-naam

Liisttotaal zoals
vastgesteld door
gemeentelÍk
stembureau

Reaclie gemeenteliik stembureau op het verschil

6. Vorschillen met de dooÍ het stembureau vastgestelde lijsttotalen

í) Ja -> vul de navolgende tabel in en geef zo mogelijk een vetularing.

Lijsttotaal zoals
vastgesteld
door
stembureau


