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

1a Stembureaugegevenstijdensstemminq

AdÍes/localie slembureau Dag Maand Openrngsltden (van - tol)

() 8l r., L

Vul voor een au híeronder de gegevens in voor elke locatie waar het stembureau

o voot kíezers open is.

Nummer
Adres/ocatre slembureau Dag Maand Openingsrriden (van - lol)

1b Stembureaugegevens tijdens !e!!!.!S (op lijstniveau)

Wanneer vond de telling (op lijstniveau) plaats?

Dag Maand Jaàí Trjd (van - lol)

Daturn 6;r;d f;It;l
o

Waar vond de telling (op lUstniveau) plaats?

E Oe telling vond in het stemlokaal plaats.

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

1. Stembureau, locatie en openingstijden

o? 2 t;11

Proces-verbaal van een stembureau in een gemeente waar een

centrale stemopneming wordt verricht

,§ n7 2r' I <

[-T-- f-T---l
[-T-t

I--T-- [-T---]



2. Aanwezigheldstembureauleden
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Houd per stembureaulid de tiden bijwaarop het lid bij de zitting aanwezig was

Tld (van-lol)
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Vooíelters Achleínaam Dag Maand Trjd (van'lol)
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TELLERS:

Dag Maand Trjd (van - lol)
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SHIFT í:
Aanwezig op hel slembuÍeau:

DaS Maand Jaat
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3. Aantal toegelaten kiezers

Vut hieronder de aantallen geldige stempassen, volmachtbewijzen en kiezerspassen in bij A, B en C
Tel bij D de aantallen bij elkaar op.

Aantal geldige stempassen 3r0
Aantal geldige volmachtsbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of
kiezers as

B 3b

Aantal geld i9e kiezerspassen

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

o
U gaat nu de stembiljetten 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 É 36:
Aantal blanco stembiljetten F

Aa ntal ongeldige stembiljetten G rI
Totaal aantal getelde stemmen ( E + F + G = H )

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

o

c o

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

tr /vEE ) 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. Noteer hoeveel stembilieften er zirn meer geteld

Mogelijke verklaingen voor het verschil
Vermeld hieíondet hel aanlal keer dat de ondeÍslaande situaties zich habben vooígedaan

Aantal keren dat er een stembiljet te veel is uitgereikt

o Aantal keÍen dat er een andere verklaring is voor het verschil
(venneld hieÍondet de andere ve*laingèn en hel aantal kaet dal deze siÍualies zich hebben voorgeclaan)

Aantal keren dat er geen veÍklaring is voor het verschil

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

Mogelike verklaingen voor het verschil
verÍnelct hieíonder hel aanlal kéer dat do onderslaanclé silualies zich hobben voorgedaan

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 verklaíng is voor het verschil
(vermeld hiercndéí de anderc verklanngon en hel aantal keeí dat deze silualies zich hebben vooígedaan) o

Aantal keren dat eÍ geen verklaring is voor het veÍschil o

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

o

3

3

ö
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Hebben aanwezige kiezeÍs bezwaren geuit?

Bezwaren zin klachten of opmerkingen van kiezers.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers 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 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.

LgtgË noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

o

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

o
Waren er onregelmatigheden ot 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 aí en het stemlokaal moest worden onlruimd, activiteiten in of
rondom het stemlokaal beinvloedden de kiezer.

Omschijf de onregelmatigheden of bizonderheden en vermeld hoe vaak hier sprake van was.

@lgBi noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

-'1 v rL) F ( -)
5

6. Bezwaren van kièzers

7, Onregelmatighedenofbijzonderheden

On rege lmatig hede n en bijzonderheden
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Noteer 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 stembureauleden.

@Lgp; U vult in rubiek I alleen de namen in.
Vervolgens ondertekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubríek I

Namen slembureauleden

o

Namen lellers

o

I

PI

8. Stembureauleden aanwezig bij de telling

2 L/ Ql l)nciL/t

3

4 n llr,tnr,,nA

5 ( ltrntpt

6

7

1
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Bijlage Voorlopige telling op lijstniveau

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

Lrlslnummeí en Lrislnaam

o

o

í waterschapspaíii Hollandse Delta 5 5

2WD I I
3 PaÉij van de Arbeid (P.v.d.A.) q L

4 sOPLUS 3
5 CDA I b
6 Hollandse Delta Natuurlijk L

7 Water Natuurlrk Lt \
8 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) I

I ChristenUnie ()

í0 AWP voor water, klimaat en natuur I t/)

,I1 BBB ) Z

12 Partij voor de Dieren L O

13 JA21 q

í4 GOUD )

15 Belang van Nederland (BVNL) I 3

Totaal: 3 é t
Vul het totaal in bij Rubriek 4, onderdeel E.
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Deel B in te vullen door het
telteam op donderdag 16

maart 2023 in Ahoy Rotterdam

Einde Dee! A
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Gemeente
Rotterdam

Stembureaunummer

Proces-verbaalo Waterschap Hollandse Delta

Dee[ B

In te vu[len door het tetteam op donderdag 1ó maart
2023 in Ahoy Rotterdam

o (, E. t1

Naam

Mw. G, ^b^1.)
Tafetcontroleur

Coördinator tethat
(bij tetverschitten)

6 7 3

Aas 1/

l.l thq.{ c\

Tettafetnummer

Tafetleider

q,
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Uitkomsten per stembureau

Vul voor elk stembureau afzonderlijk deze bijlage in.

Nummer stembureau

6ilL 2roLocatie stembureau (indien het een mobiel stembureau betreft, vult u dat in) wS

Vul hierondor de aantallen in zoals vastgesteld d@r het stembureau (zie rubriek 3 van het pr@es-verbaal van
het stembureau).

Aantal geldige stempassen A 358
Aantal geldige volmachtbewijz€n (schriftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas)

o Aantal geldige kiezerspassen

Het aantal tol de stemming toegelaten kiezers ( A + B + C = D )

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesteld door hel gemeentelijk stembureau/stembureau voor het
openbaat lichaam.

Aantal stembiljetten met een geldig€ stem op een kandidaat E 3AL
F IO

Aantal ongeldige stembiljetten G t1,

o Het totaalaantal getelcte stembiljelten ( E + F + G = H )

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

O Nee, maar hel stembureau heefi een verklaíng gegeven voor het verschil. Vul hieronder het aantal stembiljetten in dat meer

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

1. Aantal toegelaten kiezers

B 3(
c

3

éTt

o

o

2. Aantal getelde stembiljetten

Aantal blanco stembiljetten

H '<q2
' Tel v@r dit onderdeel de aanlallen stemmen die op elke lijst zijn uitgebrachl bij elkaar op.

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

D Ja. Ga verder met rubriek 4.

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



NaaÍ aanleiding van het geconstateeÍde onverklaarde verschil heeft het gemeentelijk stembureau de stempassen,
kiezerspassen en volmachtbewijzen opnieuw geteld en het aantal toegelaten kiezers voor dit stembureau als volgt
vastgesteld:

Aantal geldige stempassen 355
4.2

"fc.2 {)Aantal geldige kiezerspassen ípas om Íe stemmen in andere gemeente)

Het aantal tot de stemming toegelaten kiezers door het gemeentelii*
stembureau. Tel op! ( A.2 + 8.2 + C.2 = D.2 )

ls het aantat toegelaten kiezers (O.2) en het aantal getelde stembiAeften (rubriek 2 onder H) gelijk?

fl Ja Ga verdeÍ met rubÍiek 4

o Nee, er zijn méér stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld?

C Nee, er zijn minder stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er minder geteld?

Verklaar het verschil tussen het aantal toegelalen kiezers en het aanÍal getelde stembiljetten. Vermeld hoe

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

Mogeliike 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 er een andere verklaring voor het verschil?

(vermeld hieÍondet de andore ve*laingen en hoe vaak et sprake van was)

(- t b IL
Ér z'.to 3 -g r";gi-" "-l'l v r, | -.-,-te | à

I \)
Wtío rt 

^t 
.

trl t S.le,a-b, L;"f .t w€rYrt4 QK,teLA
Hoe vaak is er geen verklaring voor het verschil?

3-q t

1
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Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelijk of via ingevulde slem- of kiezerspas)

o.2

Fr t 1 po.tn ,A.k-on Ar,(,, e.t- tz
A öo



4. Bij gecombineerde stemmangen
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Zijn eÍ stembiljetten, stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen van een andere verkiezing aangetroffen?

D Nee

Ja, er zijn stembiljetten/stempassen/volmachtbewijzen/kiezerspassen 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

Noteer hier het aantal stembiljetten, dan wel stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen dat is
aangetroffe n.

t Q-1: nc ,t-
(

o

(Afhankelijk van het aantal kandidaten bedraagt het aantal kolommen voor elke lijst éen of twee.)

Zie volgende pagina's

o

v((
ln c

5. Aantal stemmen per lijst en per kandidaat
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Zet in elk vakje één cijÍer. Begin rechts , mel het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummeÍ

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

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

Moorman,
C. (Chris) (m)

26

van Rhijn-
de Geus,

29

o

o

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

24

25

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

28Westtrroek
H. (Henk)(m)

I (

I I
2Rijsdrjk.

C L.K. (Crcrlra)(v)

3Kalle.
J.H. (Hans) (m)

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

Ivan Brugge,
PMJ (Paola) (v)

Oosterlee,
RJB (Rob)(m)

5

6

7de GraaÍí-
van Lith,
K.J. {KaÍen) ív)

I
8Kumas,

F. (Fatih) (m)

9Speelman,
M (Mart) (m)

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

Smuldeís-Evers,
R.J (Rosalie) (v)

10

1'l

12Herjndrjk,
H. (Bert) (m)

13Kromhout,
M. (Maarten) (m)

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

15Verhoíst,
Y (Yvonne) (v)

16Janssen,
M P (ilarcel) (m)

17

18Kíaienbrink'Meinds,
J (Janneke) (v)

19de Jonge,
J M M. (Jos) (m)

20de Bruine.
M W (Wilma) (v)

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

Vermeer,
A. (Alice) (v)

21

22

23

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

Subtotàal 1 Subtotaal 2

Frt

J FJ (Jan)(m)

Lijst 1 Waterschapspartii Hollandse Delta

-[rd
T-TlsEl

I

Irt-
L. (Lenv) (v) _ l

II
L3
3

-

1

de Snai,er.
J. (Jan)(m)

Totaal (1 + 2)

r1B



o
1van oorschot

J J [4 (Frank) (m)

tr2van Ditmars.
T.E. (Terry) (v)

Peelerman.
Í.A G (Theo) (m)

4Veenhui2en,
H.B (Bertine) (v)

5Noortman.
H J (Hein) (m)

)

6Boender,
H D (Heleen) (v)

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

8Goudrraan.
B (Bichard) (m)

I
IWilbrink,

J. (Jorinde)(v)

10Speters,
D. (David) (m)

NooÍdermeer-Swemmer
M.C A (Tineke) (v)

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

13Beíning-
Van Oostveen.
C.i.4 (Tini)ív)

14Boom.
W.l,r. (Werne0 (m)

15de G.aad.
H.A (Henk)(m)

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

17van Noort.
H.L.A. (Leon)(m)

18van Arkel.
P (Peter) (m) I

19Ouweíkeík.
A. (Aat) (m)

Liist 2 VVD Pag. ó van 20

Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechls, met het laatste ciiíer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

I1

--t--1

t_l

F
L

I
I

í

I l
l

--

I

l

Totaal [Tr El



IWiersma.
dèn Oulk
H.H. íHennie) ív) 2 q

I

2van Lammeíen
J. (Joris)(m)

3Veíbeek,
J. (Johan) {m) q

)4Lievense,
T (Tom) (m)

2-5Schaap,
w (wytze) (m)

I
6van den Berg,

J.J. (Job) (m)

2
7van der Linden

C A C (Lieke)(v)

I
8't Hoen,

PW (Petía) (v)

IRobbemond
J M (Jan)(m)

'10
Slengs-NijhoÍ,
J. (Hanneke)(v)

van den ouden.
A.P (Adíi) (m)

t2van Stijn,
B. (Bernhard)(m)

l3Kickert-Schotting
D.A. (Dorien) (v)

Geerlings.
H (Haíy) (m)

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

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

Totaal

T

-tl
l

11

14 T

-r-rtF-l
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Zet in elk vakie één cijíer. Begln rechls, mel het laatsle cijíer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

IIvan Scheijndel,
A.N M. (Nico) (m)

3Zondeívan.
N M. (Natasja) (v)

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

2

3

Totaal

I
t

ll tr



+
1Winkels,

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

2Wegman,
G J N,l. (Marijn) (m)

3
3Harlmann.

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

4

5de Klerk,
A (Aíie) (m)

6Oostenrijk,
Í.C (Theo)(m)

7van Geldeí,
L.A. (Leo)(m)

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

Ivan der Heijde-Keijzer
M. (Maícella) (v)

van de Pol
M (Max) (m)

11van dér Schaal
D. (Dirk) (m)

van deí Pols.
L C P. (Leo)(m)

13Keijzer-Westhoeve,
E.B (Liesbeth)(v)

14van der Velde
J C J (Joaí)(m)

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

l6Boeteí,
J.P (Jan) (m)
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Zet in elk vakje één cijÍer. Begin rechts, met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

o

o

Totaal

Lijst 5 CDA

van den Berg.
H (Henk)(m)

12

15

I

10

--+

I
i

I-[TI q



Laist 6 Hollandse Delta Natuurliik

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Hoístmeieí.
P H (Piet Hern) (m)

Schep,
J. (Jan) (m)

26

2a

29

30

32

34

36

van de Zande.
F (Ferdinand)(m)

Roodzand
J. (Johan) (m)

Víienhoek
WC (m)

Biemond,
W. (Willem) (m)

Raad,
l. (les) (m)

de Vogel,
J. (Jan)(m)o

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

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

Doedens.
E H. (Eimen) (m)

Arnold,
E R. (Ed) (m)

Klootwilk.
P (Pleun) (m)

Pannekoek.
W (Wiebe) (m)

van Maurik.
S C (Simon) (m)

Hollerhues,
FW {Frank)(m)

Sleehouweí,
[,4. (Marian) (v)

31

42

43

van Maurik.
A L (Adne) (m)

16

17

18

19

20

den Dnjver,
NAJ (Jan)(m)

Kloel,
A. (Adriaan)(m)

Pikaart,
L. (Leon)(m)

Huber,
J. (Johan) (m)

22

23

24

25

)

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

van der Meer,
RCJH (Rob)(m)

2

3

4

5

6

7

Overwaler
L.A (Leen) (m)

van Nes-
de l\,lan,
P (Petra) (v)

Benders.
J.PH.[.4 (Jos) (m)

10

11

13

'14

I

9

BoelhouweÍ.
N.P (Nathalie)(v)

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

Heijndiik,
M. (Maaíten) (m)

Quak,
A (Aaít) (m)

Fabeí,
J. (Jacob)(m)

Oliive
K. (Rien) (m)

Bosman.
C.J (Celeste) (v)

I

Bosland
A.P. (Anlhonie) (m)

von Burg,
A R (Alexandeo (m)

41

38

39

40

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

Boendeí.
H (Henk) (m)

Subtotaal 1 Subtotaal 2

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

[" Sr',t 
"" 

B"r*t
lM J (Rra) (v)

I steenou*er,
lH.J (Henk) (m)

ffi M",r.k'd" c-.fL
I M.J. (Marjo) (v)

1

1i
15

L
wI

van Stappen,
A. (Arie) (m)

21

I

van de Linde.
C B (Coí) (m)

[-[í

I
w
IA

l

Totaal (1 + 2)



3
í

Í

I

Fouserl-Poeder
CMC (Claudia) (v)

14

18

't9

21

20

22

Íanis
PE. (Peggy)(v)

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

Slachter,
E.J (Ellen) (v)

Rietvelt,
VS. (Vincent) (m)

Kleinpaste,
G.J (Gertjan)(m)

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

van den BeÍg.
M. (Manon)(v)

Kik,
M. {Binus) (m)
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Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechts , met het laatste cijÍeÍ.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

l\4ollema,
A (Anne) (m)

Raaphoíst,
E P (Ernst)(m)

26

Wilkens-
van Geloven,

2 Gielbert,
L. (Leo) (m)

3 Veíhagen,
D.J. (Drrk) (m)

KorÍ,
w (Wiesje) (v)

4 Mesker,
C. (Cees) (m)

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

Zilverberg
L (Bartjan) (m)

30
Pater-von Wassenhal
M.J (Maíian) (v)

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

31
Lucas.
R (Beyeo (m)

de Neel-Scholte,
M (Mnjam) (v)

7

3
32

Hopman.
M (Mark) (m)

8

o
de LootÍ
A.E (Arend)(m)

I 34

Honinga,
F.H.H (Éolkerl) (m)

10 35

Kooijman,
A. (Arie) (m)

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

36

van den Bogerd,
P (Peteo (m)

Brouwer,
A (Aaíd) (m)

Hàan
R.E.P (Rob) (m)

38

van'tZellde.
C. (Kees)(m)

39

40

42

o
Steegh,
J.P R.M (John) (m)

43

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

44

iroul,
P (Piet) (m)

45

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

46

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

47

Blauw.
N (Nienke)(v)

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

48

Blokhuizen.
A B. (Alfred)(m)

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

49

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

25 50

2

l
i

Subtotaal 1 Subtotaal 2

Kievil,
J. (Joost) (m)

4tr

1

K.R. (Konnie)(v)

I +

41

L

t
L ï
I

I

van Veen,
A.E (Anneke) (v)

Bouwer-
van Schie,
F íFemke) ív)

E"*
L (Lennaíd) (m)

Kíuit
R (Rik) (m)

ï
11

13

l5

l

I Boot,
lc (cerben)(m)

I Scherbeiin

]PP(Fl'p)(m)
I van Burgel,

I o. (oirt<) (m) l+
16

17

van Dort,
I M. (lneke)(v)

I -I
l l .l

t

F

E
l4

ïl
a

Totaal (1 + 2)

tt



I 0
1de Jong,

2Staat.
B (Berl)

3Visser,
M L (Thijs)

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

5

6HouweIng
A (Adí)

7van der Ouijn Schoulen,
C A (Kees)

10

11van der Linden,
A. (Aíie)

12Lekkerkerk.
F.J. (Frank)

13van Gurp,
A T. (Adrie)

14Matue,
J.K. (Johan)

15Kranendonk,
P (Peler)

16Born.
A G M. (Marco)

17den Besten
A.J. (Aart-Jan)

18Stoop.
T.A. (Teunis)

Lijst 8 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)
Zet ln elk vakje één cijÍer. Begln rechts , mel hel laalsle cliÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

Pag. 12 van 20

t-.
uínwrs,
PC (Peter)

Breedveld.
J S (John)

Hoogendooín,
P (Pete4

Kardux.
A J (Aren-Jan)

8

+

I

l________l_

I

Totaal /F-



Liist 9 ChristenUnie Pag. 13 van 20

IZet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechts, mel het laalste cijÍer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

a

Fíöling'Kok,
J.A (Jantien)

23

I Ll
1

2Verkaik.
J W. (Job)

3Goeree,
A (Andie)

Schneider,
W (Willem)

4

5Oostra,
A (Arien)

Lt6Íanis-Keijzer,
P M (Elma)

I
7de Moed.

M J (Rinr)

8Houtman,
E E (Eíica)

den HollandeÍ,
D. (Drrk)

Tebrugge,
B.J. (Bernard)

'10

11van Heemst.
J PC. (Stan)

Hoek.
G.M. (Gerto)

l3den Harlog,
J (Johan)

Pipping,
C M (Conny)

Spaans,
E.J.M. (Erik)

14

't5

16B€sÍnan.
D J. (Dirk Jan)

17La Rose,
M.B. (t,4aikel)

Grinwis-Oriesse.
M.N. (Miranda)

van der Duiin Schouten
J (Jacob)

18

l9

20KooÍnneei.
M.C. (Marco)

Sies.
S J. (Setkin)

22Bobijn
P. (Piet) I

3 \Totaal

Scheermeler,
H.J P (HaÍy)

c
I
E

Í

T

l
I

12

l

L



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

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

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

o

o

31van Zeijl,
FJ (Fokke) (m)

2Kíàail
B (Ruud)(m)

jvan der Heiden-van der Blom. 3

B J {Bernadette) (v)

4Prins,
FJ. (Fred) (m)

5Íroost,
I (lna) (v)

I

2
6

'lan Zeijl,
B. (Bas) (m)

OTotaal



Liist 11 BBB Pag. 15 van 20

Zel in elk vakje één ciiÍer. Begin rechls , met het laatste cijler.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

2 6
,|

Hage-Barendregt,
i/l.N (Maaike)

,22van der Eijk,
PJ (PieD

?
3Lagerwaard,

J (Han)

4

5

6

J. (Jan) I
7

J.P (Jan Piete0

Oudijk
M. (líarianne)

Jacobs,
PE (Petía)

8

I

10TeÍlouw,
P (Peter)

11Beedijk.
D. (Diík)

12van den Brink
G (Geuít)

E",rnrrg,
C (CoO

8"t.",tr
lM. (i.4ichelle)

+
-.1

t_

1-t-.1
,j----J

Totaal I E



I (
,1

Canton,
B. (Bart)

I B
2Klompenhouweí,

L M. (Lisa)

I 8
3van de Peppel,

S (Sabrina)

L4van Broekhoven-van Mieío,
R N D. (Renate)

I
5Onderdelinden

S É (Suzanne)

6Venderbos-Lambinon
C (Cees)

q7den Boer,
R A A. (Bobert)

8Fabeí,
A. (Alex)

§
IBekkeís,

A J.T. (Lydia)

q
10Vol-

van der Holst.
D (Oanielle)

11GÍoenewege.
PJ.L. (Piete0

Laist 12 Partii voor de Dieren Pag. 1ó van 20

ï

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

( RTotaal

7<

Zet in elk vakie één ciifer. Bègin rechts, met het laatste ciiÍer.

l
1 ttl



(,1Boos,
S M. (Servaas)(m)

32Ke9el,
F.J. (Fred) (m)

3t.4eijer,
P (Patíick) (m)

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

Lijst 13 JA21 Pag. 17 van 20

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

Naam kandidaai &
kandidaatnummer

o

o

l

I L

Totaal tl-[ [rt]



1Struij§,
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 het laalste cljÍer,

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag.18 van 20

o

o

Totaal

2
T__l

L Lll

r-]-Bt



§
,|

van Buuren.
M.J (Meinderl) (m)

2Jansen,
R (Bobert) (m)

3Bíonwasser,
M.E J (Marc) (m)

q4de Jong-Kamsl.
S (Sharon) (v)

tl

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

zet in elk vakie één ciiler. Begin rechts , met het laatste cijÍer.

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

van der Velden
P (Peter) (m)

5

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

6

o

o

Totaal [13



Pag. 20 van 20

ls er voor een of meeÍ Iijsten 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 gemeenteliik stembureau?

tr Nee

a

v Ja -> vul de navolgende tabel in en geef zo mogelijk een verklaring

Li.istnummer en
-naam

Liisttotaal zoals
vastgesteld
door
stembureau

Lijsttotaal zoals
vastgesteld door
gemeentelijk
stembureau

Reactie gemeentelijk stembureau op het verschil

l)- í q {s I was van lj.Et- t=
a 1o 3i +l
L tu
lz

I

I lo -1- 
Í

lcrl E,J.
U/1wr.a l^1sf tz

o

6. Verschillen met de door het stembureau vastgestelde lijsttotalen


