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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 Rotterda m
Kieskring waterschap Hollandse Delta

1a Stembureaugegevenstijdensstemminq

Dag Maand

AdÍes/locate slembureau Dag Maand

'l b Stembureaugegevens tijdens tellinq (op lijstniveau)

Wanneer vond de telling (op lijstniveau) plaats?

Dag Maand JaaÍ Trtd (van - lot)

AdÍes/localie stembureau

15 U) a)a)UL>

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

At oa

Openrngslrjden (van - lol)

o

Datum 3

Waar vond de telling (op lijstniveau) plaats?

E De telling vond in het stemlokaal plaats.

C De telling vond op een andeÍe locatie plaats. Adres oÍ omschriiving locatie

L L I ao Oc) oo

a

c.í )íf L4 k)

II

I 5 o3

1, Stembureau, locatie en openingstiJden

Openingstitden (van - tol)

[-T--



2. Aanwezigheid stembureauleden
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Vooístlers AchleÍnaam

Aenwozig op hel stembureau

Deg Maend Jaat

(! I CJL \

,--71 C) 1 a ó1L" t
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o SHIFT 2:

Das Tijd {và6 - lol)

r< 5c oo

5 lc Oc

L3 s -lc oo
VFí3 r5 Lo L\ I ( jc oc od

TELLERS:

OaS Maand TiJd (van - lot)
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Houd per slembureaulid de tijden bijwaarop het lid bi de zitting aanwezig was.

SHIFT í:
Trtd (van - lot)
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Aantal geldige stempassen

Aantal geldige volmachtsbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of
kiezers AS

Aantal geldige kiezerspassen

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

L3)
B 5g
c 0

L9L

o

o

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

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat

Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldage stembiljetten

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

ls het aantal toegelaten kiezers niet gelijk aan het aanial uitgebtachte stemmen?
Verklaar dat op de volgende pagina.

E 2-6 q

F IL
G 1

'L3&

3. Aantal toegelaten kiezers

Vul hieronder de aantallen geldige stempassen, volmachtbewizen en kiezerspa$en in bij A, B en C-

Tel bij D de aantallen bij elkaar op.

D

4. Aantal uitgebrachte stemmen

H



5. Verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal uitgebrachte stemmen
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ls er een verschil tussen het aantaltoegelaten kiezers (rubiak 3, onderdeel D) en het aantal uilgebrachte
stemmen
(rubríek 4, onderdeel H)?

tr NEE à Ga dan door naar rubriek 6,

A JA ) 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 ziin meer geteld

Mogelíjke verklaringen voor het verschil
Vermeld hieÍoncler hot aantal keet dal cle onderctaande silualies zich hebben voorgedaan

o Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil
(vormeld hieronder de andare voíklaingen en hol aanlal keet dal deze siluatias zich hebben voorgedaan)

Aantal keren dat er geen veÍklaring is voor het verschil

Er zijn minder stembiljetten geteld. Noteer hoeveel stembiljetten er minder zijn geteld H
Mogel|ka verklaingen voor het verschil
Vemleld hiarondar hel aanlal ke clat de onderslaande situalies zich hobben voorg@daén

o Aantal keren dat een kiezer het stembiljet niet heeft ingeleverd

,l-uJ 1
f

ekl,l
r^ )(

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

6s.r Lat. bJ

.Slenna r^

$'tSllu)

0ru

hqA

,Slcm\\ req,n

bn..r lvedtl

Hel Köa Yn ,trl de ffitoJtrt&

7.1 n gcrcrutt

Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil
(vonnetd hieíondet de andere vorklarihgen en het aantal kaer dal deze situaties zich hebben vooryedaan)

'|9 yTt 9 tL
rtc,BLE6,r 4iC

lov{/5À;l t .rd r(- 3J3»2
'5lr t 'lecl d r.,,.lJ ( ) I

,bl n
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Aantal keren dat er een stembiljet te veel is uitgereikt

Aantal keren dat er een stembiljet te weinig is uitgereikt

6/ Ocai

t
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6. Bezwaren van kiezers
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Hebben aanwezige kiezers bezwaren geuit?

Bezwaren zijn klachten of opmerkingen van kiezers.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tijdens de stemming: het stembureau is moeilijk bereikbaar,
er staat meer dan één persoon in een stemhokje.
voorbeelden van bezwaren van kiezers tidens de telling: een stem wordt onterecht geldig, ongeldíg of blanco
verklaard, het resultaat van de telling wordt niet bekendgemaakt, het resultaat van de te ing 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.
Let oo: noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

o

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

o
Waren er onregelmatigheden of bizonderheden lijdens de stemmíng en lelling?
Voorbeelden: een of meer stembureauleden waren te laat of zijn niel gekomen, de stemöus was vol en er was
geen tweede stembus, het brandalarm gíng af en hol stemlokaal moest worden ontruimd, activiteiten in of
rondom het stemlokaal beinvloedden de kiezer.

Omschrif de onregelmalqheden oi bijzonderheden en vermeld hoe vaak hier sprake van was.

@tgp! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

O n rege lm atig hede n en bijzonderheden

7. Onregelmatighedenofbijzonderheden
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Noleer in deze rubriek de naam van alle stembureauleden die bii de telling aanwezig zijn
Dat zijn in elk geval de vooaitter en minimaaltwee andere stembureauleden.

L-glggi U vult in rubriek I alleen de namen in.

VeNolgens ondeiekenen al deze slembureauleden het proces-vehaal in rubriek 9

Namen stembureauleden

l[t I'inood

?

tI d(}í)o

o

8. Stembureauleden aanwezig bij de telling
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Deel B in te vullen door het
telteam op donderdag 16

maart 2023 in Ahoy Rotterdam

Einde Deel A
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Bijlage Voorlopige telling op lijstniveau

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

Lrjslnummer en Lilslnaam

vul het totaal in bij Rubriek 4, onderdeel E.

o

o

b 3I Waterschapspartij Hollandse Delta

t41I 2VvO

6 q/ 3 Partii van de Arbeid (P.v.d.A.)

+/ a soelus

d5 CDA

1 5_/ 6 Hollandse Delta Natuurlijk

1 I/ 7 water Natuurliik

3J 8 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)

9gls crrristenunie

b/íO AwP voor water, klimaat en natuur

1 5/ií BBB

L L,f í2 Partil voor de Dieren

1 L113 JA21

1fro oou,

9i 15 Belang van Nederland (BvNL)

Totaal: L 6 I
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o

Stembureaunummer

Proces-verbaal
Waterschap Hollandse Delta

Dee[ B

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

Teltafetnummer

o q LZ

Naam

Tafe[[eider

Tafetcontroteur

Coördinator tetha[
(bij telverschitten)

6 5 7

l[a lon Bd,ó

A lDr,r$

Gemeente
Rotterdam

A
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Uitkomsten per stembureau

Vul voor elk stembureau afzonderlijk deze bijlage in.

Nummer stembureau

zo.e\ Blo"nlrofLocatie stembureau (indien het een mobiel stembureau betrefr, vuit u dat in)

Vul hieÍonder de aantallen in zoals vastgesteld door het stembureau (zie rubríek 3 van het proces-verbaal van
het slemburoau).

Aantal geldige stempassen 733

r1
Het aantal tot de stemmi ng toegelaten kiezers ( A + B + C = D )

Vul hieronder de aanlallen in zoals vastgesleld door het gemeantelijk stembureau/stembureau voot het
openbaar lichaam.

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat

Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten

ra
Het totaalaantal getelde stembiïetten ( E + F + G = H )

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

tr Nee, maar het stembureau heeff een verklaÍing gegeven voor het verschil. Vul hieronder het aantal stembiljetten in dat meer

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

í. Aantal toegelaten kiezers

c

2. Aantal getelde stembiljetten

G 1

Aantal geldige volmachtb€wijzen (schrifielijk of via ingevulde stem- of kigzerspas)

Aantal geldige kiezerspassen

-1 r.l"l 5q

2q7_D

H ? yö',

' Tel voot dil onderdeel de aanlallen slemmen die op elke líjsl zijn uitgebracht bij elkaar op.

3. Verschil tussen het aantal to€golaten kiezers en het aantal getelde stembiuetten

tr Ja. Ga verder met rubriek 4.

{ Nee, er is een onverklaard verschil. Ga verder met het vervolg van rubriek 3.
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NaaÍ aanleiding van het geconstateerde onverklaarde verschil heeft het gèmeentelijk stembureau de stempassen,
kiezerspassen en volmachtbewijzen opnieuw geteld en het aantal toegelaten kiezeÍs voor dit stembureau als volgt
vastgesteld:

Aantal geldige stempassen

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

Aantal geldige kiezerspassen ípas om te stemmen in andere gemeente)

4.2 L4)
4.2 5q
c.2 0

Het aantal tot de slemming toegelaten kiezers door het gemeenaeliih

stembureau. Tel oP! ( A.2 + 8.2 + C.2 = D.2 )

ls het aantaltoegelaten kiezers (O.2) en het aantal getelde stembiljetten (rubiek 2 onder H) gelijk?

2 L

a
tr Ja. Ga verder met rubriek 4

tr Nee, er zijn méér stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld?

Nee, er zijn minder stembiljètten geteld.

Hoeveel stembiljetten zUn er minder geteld?

Verktaar het verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal goteldo stembiljetten. Vermeld hoe

vaak hier sprake van was. Er kan meer dan één ver*laring 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?

o
Hoe vaak is er een stembiljet te veel uitgereikt?

Hoe vaak is er een andere verklaring voor het verschil?
(vameld hieÍondet de andere vo*lanngen en hoe vaak er sprake van was)

Hoe vaak is er geen verklaring voor het verschil?

7ce
De

deel d*
enr'Jn

yy$s<^6tt

{í€ch+

n

rl

A Oo r'1azU-nq '

"k(A@tn1 ,{o7ellL ,'\ iat
ít<,mn'P" ' br4 S+6qb-r-elLq
wu^ q.rhcí'sq ol-

t -l "6tflèuerla ''tb\riJu/'h /1

5d

Atff ,

,1€/rv'

o.2
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Zijn er stembiljetten, stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen van een andeÍe verkiezing aangetroffen?

,4 Nee

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

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

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

Noteer hier het aantal stembiljetten, dan wel sÍempasse n, volmachtbewiizen of kiezerspassen dat is

aangetroÍfen .

o

(A'ihankelijk van het aantal kandidaten bedraagt het aantal kolommen voor elke liist één of twee.)

Zie volgende pagina's

o

4. Bij gecombineerde stemmingen

5. Aantal stemmon per lijst en per kandidaat



Lijst 1 Waterschapspartii Hollandse Delta
Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechls, met het laatste cliÍer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

van Rhiin-
de Geus,
L (Leny) (v)

Paq. 5 van 20

29

\

o

o

26Moorman,
C. (Chris)(m)

Wesdoíp,
M.G J (t/ayke) (v)

Weslbíoek.
H. (Henk) (m)

3
1Sjoukes,

W A (Wim) (m)

C'
2Bijsdiik,

C.L K (Cicilia) (v)

4
3Kalle.

J.H (Hans) (m)

€

Wesdorp,
A A (Arie) (m)

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

4

5

4

+

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

de GraaÍÍ-
van Lith,
K.J. (Karen)l

Kumas,
F. (Fatjh) (m)

6

7

8

(v)

ISpeelman.
M (Mart) (m)

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

11Smulders-Evers
R J (Bosalie) (v)

Heijndiik,
H (Bert) (m)

'12

13

Boeren-de Snaijeí,
A A A. (Anneke)(v)

Veíhorst,
Y. (Yvonne) (v)

l4

15

Janssen.
M P (Marcel) (m)

Kíajenbrink-Meinds.
J (Janneke) (v)

't6

17

t8

de Snaijeí,
J. (Jan) {m)

\

l9

21

20

22

de Bíuine,
N, W (Wilma) (v)

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

Vermeer.
A (Alice)(v)

D W.C (Dion) (m)

't Mannet e,
J.J (Johan)(m)

24

25Fir,

J.FJ. (Jan)(m)

t, ) I

?U(,

KÍomhoul,
lM (Maarten) (m)

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

Subtotaal 2

Totaal (1 + 2)

I

l
I

l
--------T-------

Subtotaal 1
I



Lijst 2 VVD
Zet in elk vakie één cijíer. Begin rechls, met het laatste ciifer.

Naam kandidaat &
kandldaalnummer
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o

o

5
1van Oorschot.

JJM (Fíank)(m)

L2van Dilmars,
T.E. (TerÍy)(v)

1
Peelerman.
T.A G (Theo)(m)

Veenhuizen
H B. (Bertine) (v)

3

Noorlman.
H J (Hein) (m)

6Eoender.
H D (Heleen) (v)

7Driesprong,
J W J. (Jan willem) (m)

8Goudnaan.
R (Richard) (m)

11
IWilbrink,

J. (Jorinde) (v)

't0
Spelers,
D (Oavid)(m)

1'lNoordermeer-Swemmer.
MCA (Íneke) (v)

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

13Bernin9-
Vàn Oostveen.
C M. (ïlni) (v)

14Boom,
W.L (Werneo (m)

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

16de l(ool,
A.J. (Aad)(m)

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

18van Arkel,
P (Peler) (m)

19Ouweíkerk,
A (Aat) (m)

1 \

4

a

lI

!

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Wiersma-
den Dulk,
H.H nnte

Schaap.
W. (Wylze) (m)

5

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

o

o

) a

)
I o

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

1 0VeÍbeek,
J. (Johan) (m)

I
4Lievense,

T (Tom) (m)

(
)
tf7van der Linden,

C A.C (Lieke) (v)

I't Hoen,
PW. (Pelía) (v)

Robb€mond.
J.M. (Jan) (m)

8

I

Stengs-NijhoÍ
J (Hanneke) (v)

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

'12van Stiin,
B. (Bernhaíd)(m)

13Kackert-Schoning.
O.A (Dorien) (v)

')..)14Geerlings,
H (Haíry) (m)

?Tolaal

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

1

11

1

H
_f

io

t__l

IfI

trl I



Zel in elk vak,e één ciiÍer. Begin Íechts, met het laalste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummèr
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o

o

\
van Scherjndel,
A N.L4 (Nico) (m)

Zondervan.
N N,l. (Natasja)(v)

1

2

3Velders.
M C. (Riet) (v)

Lijst 4 SOPLUS

ï --ï- ---.,]

Totaal (-,-l



v
1Winkels.

8.8.T.T. (Branco) (m)

2Wegman.
G J [í (Marijn) (m)

3Hartmann,
J J.[, (Josephine) (v)

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

5de Klerk.
A (Arie) (m)

6Oostenrijk,
TC. (Theo) (m)

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

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

9van der Herjde-Keijzer,
M (Marcella) (v)

10van de Pol,
M (Max) (m)

11van deí Schaal.
D (Dirk) (m)

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

13Keijzeí-Weslhoeve
E.B (Liesbeth)(v)

14van deí Velde.
J.C J. (Joar)(m)

t5van Rossum.
N A (Ellen) (v)

16Boeter.
J P (Jan) (m)

Lijst 5 CDA
Zet in elk vakje één cijÍer. Begin rechts , mel het laatste cijíer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag.9 van 20

o

o

1

__

-#

I

Totaal d



()

1

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

van Maurik-de Graaí
M J. (Marjo) (v)

1

2

3

4Overwater.
L A (Leen) (m) ,1

1

Klapwijk,
J O.B (Jurgen) (m)

van Nes-
de Man.
P (Petra) (v)_

van deí Meer.
R.C J.H. (Rob) (m)

5

6

7

1
Boelhouwer.
N.P (Nathalre)(v)

Ouak,
A (Aart) (m)

8

I
1

r0Faber,
J. (Jacob) (m)

1
Bendeís.
J.PH [4. (Jos)(m)

Olrjve,
K. (Rien) (m)

11

12

)
t3Bosman.

C.J. (Celeste) (v)

l4den Hollandeí,
C.A. (Kees) (m)

15Herjndijk.
[,4. (Maarten) (m)

van Stappen
A (AÍie) (m)

19Doedens,
E.H (Eimert) (m)

20Arnold.
E.R (Ed) (m) --f-21

23

24

Klootwiik,
P (Pleun)(m)

Pannekoek,
W (Wiebe) (m)

van Maurik.
S C {Simon) (m)

Holterhues.
ÉW. (Frank) (m)

Lijst 6 Hollandse Delta Natuurliik
Zèt in elk vakje één cijfer. Begin rechls , met het laatste cijfer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

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

26

27Schep,
J. (Jan) (m)

o

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

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

16

17 42Pikaart.
L. (Leon)(m)

Huber,
J. (Johan) (m)

43

25

2ARaad,
I (les) (m)

van de Zande.
F (Ferdinand)(m)

29Roodzand.
J (Johan) (m)

Vriienhoek,
W C. (m)

32Biemond.
W. (Willem) (rn)

de Vogel,
J (Jan) (m)

Steehouwer,
lí. (Marian)(v)

34

35van Maurik,
A.L. (Adrie) (m)

den Drijver,
N.A J. (Jan) (m)

Kloet,
A. (AdÍaan)(m)

36

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

Bosland.
A P (Anthonie) (m)

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

41

39

40

Boender.
H. (Henk)(m)

Subtotaal 1 (,)Subtotaal 2

Totaal (1 + 2)

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

Pag. 10 van 20
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H J (Henk)(m)

30
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3

1

L

Tanis,
PE (Peggy)(v)

I

Liist 7 Water Natuurlijk Pag. 11van 20

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Naam kandidaàt &
kandidaatnummer

Raaphorst,
E.P {Eínst)(m)

26

2 Gielbert,
L. (Leo) (m)

3 Veíhagen
D J. (Dirk) (m)

28
KorÍ.
w. (Wiesje) (v)

4 Mesker,
C (Cees) (m)

29
van der Horsl.
S.J.J (Servaas) (m)

5 ZilvetbetS,
L. (Bartjan) (m)

30
Pater-von Wasserthal.
[I J. (Marian) (v)

6 van der Ree.
A H. (Aíne) (m)

31
Lucas,
R. (Beye0 (m)

7
A E. (Anneke) (v)

32
de Neel-Scholte
M (M'rjam) (v)

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

33

o Hopman,
M (MaÍk) (m)

9 Seriese.
L. (Lennard) (m)

34

d) (m)

Hottinga Í0 Kíuit,
R (Rik)(m)

35

FHH (Folkert) (m)

Kooijman.
A. (Arie)(m)

11 Briggeman,
T M (Theo) (m)

van den Bogerd
P (Peter) (m)

'12 Brouwer,
A. (Aard) (m)

37

Haan,
R.E.P (Bob) (m)

38

Slachter.
E.J. (Elien) (v)

14 van t ZelÍde.
C (Kees) (m)

39

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

15 Boot,
G. (Gerben)(m)

40

van den Beíg,
M (Manon) (v)

Scherbeijn,
P.P (Flip) (m)

van Burgel,
O (Dirk) (m)

41

Kik,
M. (Binus) (m)

't7 42

o
43Fousert-Poeder.

C M.C. (Claudia)(v)
Sleegh,
J PR M (John)(m)

Kleinpasle,
G.J (Geíjan)(m)

l9 KIok,
LF. (les) (m)

44

Gast,
J A (Bon) (m)

20 Mout,
P (Piel) (m)

45

van Dort.
lM. (lneke) (v)

2l van der Pol-Loomans.
L. (Lies) (v)

46

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

22 Schuurmans,
Í.J C. (Theo) (m)

47

Blauw.
N. (Nienke) (v)

Kalkman.
R.C (Baymond) (m)

48

Blokhuizen.
A B (Allred) (m)

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

49

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

25 ievit. 50

h

lSubtotaal 1

tlTotaal (1 + 2)

(Joost) (m)

L

1

l
l

Mollema
A (Anne)(m)

Wrlkens-
van Geloven,
K 8 tóonnre) (v)

tr

13

l
-I
-l

16

18

I
-l1

l36

ll
E

I

L]
Subtotaal 2@



Lijst 8 Staatkundig Gereformeerde Partii (SGP)
Zet in elk vakie één cliÍer. Begin rechts, met hel laatste ciiÍer.

Naam kandidaai &
kandidaatnummer

de Jong,

Pag. 12 van 20

I

o

o

2

Visseí.
M.L. (Thijs)

2

3

Slaal,
B (Bert)

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

Gínwis,
PC (Pete0

Houweling,
A (Adri)

5

6

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

BBreedveld,
J S (John)

Hoogendoorn
P (Peter)

Kardux.
A J (Aíen-Jan)

r0

I

1lvan der Linden
A (Aíie)

'12Lekkeíkerk,
FJ (Frank)

13van Gurp,
A T (Adrie)

i
14i,4atze.

J K (Johan)

Kranendonk,
P (Peteo

Born,
A.G.M. (Marco)

15

16

17den Besten,
A J (Aaít-Jan)

l8Stoop,
Í A. (Teunis)

-
)Totaal

----f----



Lijst 9 ChristenUnie Pag. 13 van 20

zet ln elk vakie één cijÍer. Begin rechts , met hel laatsle cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

a

o

ZScheermeijer
H J.P (Haíy)

1

2Verkaik,
J.W. (Job)

L

J

4

6

Goeree,
A (Andie)

Tanis-Keijzeí,
P[.4 (Elma)

de Moed,
t\4 J (Bini)

Houtman,
E E (Erica)

Iden Hollander
D (Dnk)

10Íebíugge
8J (Bernard)

11van Heemst,
J PC. (Stan)

12Hoek,
G.M. (Gerto)

den Haíog,
J (Johan)

Pipping,
C.À, (Conny)

13

14

Spaans,
E J.M. (Erik)

Beslman,
D.J (Drrk Jan)

15

16

LLa Rose,
t\4.8 (Maikel)

18Grinwis-Driesse
M N (Miranda)

van der Duijn Schoulen
J (Jacob)

Koornneel.
M.C. (Maíco)

19

20

21Sies,
S.J. (Setkin)

1

22Robiin,
P (Piet)

23Fröling-Kok,
J A (Jantien)

Totaal

Schneider,
W. (Willem)

Ooska,
A (Aíjen)

tlt

5

7

- i 1

l

t--l

-rT l
W



Lijst 10 AWP voor water, klimaat en natuur
Zel in elk vakie één ciirer. Begin rechts, met het laatsle ciiÍer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 14 van 20

o

o

14
1van Zerjl.

FJ. (Fokke) (m)

1
2Kraaij,

B. (Ruud)(m)

1
van deí Heiden-van der Blom, 3

B.J. (Bernadette) (v)

4

5

6

Prins,
ÉJ (Fred) (m)

(

l
illTroost.

I 
t 1tn"1 111

lvan ze1t,

lB. 
(Bas)(m)

Totaal tr



I 3
'|

Hage-Barendregt.
M N (Maaike)

2van der Eiik.
PJ (Piet)

Lagerwaard,
J. {Han)

4Sommeling
c. (Co0

5Wesdorp.
t, (Mrchelle)

6

J (Jan)

7

J P (Jan Pieteí)

8Oudijk,
M. (Marianne)

Jacobs,
PE (Petía)

l0Íeíouw,
P (Peler)

Reediik,
D (Oirk)

12van den Brink,
G (Geurl)

Lijst 11 BBB
Zet in elk vakie één cijler. Begin rechts , mel het laatste ciiler.

Naam kandidaat &
kandidaalnummet

Pag. 15 van 20

O

o

Totaal

------ï

11
-

l

li6



b
1Canton,

B (Bart)

3
2Klompenhouwer,

L N4 (Lisa)

+
3van de Peppel,

S (Sabrina)

4van Broekhoven-van Mierlo
B N D (Renate)

5Ondeídelinden,
S E. (Suzanne)

Venderbos-Lambinon,
C (Cees)

7den Boeí,
R A A (Robert)

)
IFabeí,

A (Alex)

IBekkers.
A J.T (Lydia)

,1
10

van deí Holst.
D. (Danielle)

4
l1Groenewege

PJ L. (Piete4

Zet in elk vakje één cijÍer. Begln rechls , met hel laatste ciiíer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 16 van 20

o

o

\ L

Lijst 12 Partii voor de Dieren

6

Totaal



q1Boos,
S.M. (Servaas) (m)

L
2Kegel,

ÉJ. (Fred) (m)

t.,
I

3Meijeí,
P (Patrick)(m)

a4van Zaalen
F.P (Frans)(m)

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

Naam kandidaal &
kandidaatnummer
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o

o

71

Lijst 13 JA21

I

Totaal



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

3Oaamen,
J K (Jacques) (m)

Lijst 14 GOUD
Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechts, met het laatsle ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Struijs,
J.P (John)(m)

Pag. 18 van 20

o

o

ITotaal

I

_.1



/--)

5
1van Buuren.

M.J (Meindert)(m)

2Jansen,
B. (Robert) (m)

Bronwasser.
M E.J. (Marc)(m)

4de Jong-Kamst
S (Sharon)(v)

5van der Velden.
P (Pete0 (m)

6Dedert,
W.J (Wybren) (m)

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

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Pag. 19 van 20

o

o

8Totaal

13 l

a
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6. Verschillen met de door het stembureau vastgestelde liisttotalen

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

tr Nee

a Ja -> Vul de navolgende tabel in en geeí zo mogeliik een verklaring

o

o

Lijstnummer en
-naam

Liisttotaal zoals
vastgesteld
door
stembureau

Lijsttotaal zoals
vastgesteld door
gemeentelijk
stembureau

Reactie gemeentelijk stembureau op het veÍschil

G1
^L(

l-/1IL l2_, tl
I d Il5 BvvL


