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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 Rotterdam
Kieskring Waterschap Hollandse Delta

í. Stembureau, locatie en openingstijden

1a Stem bureaugegevens tijdens stemminq

Adres/localie slembureau Dag Maand

é ot L
tltcrt rt *9 0at )- 02)

Openrngslijden (van - tot)

Openingslrjden (van - lol)

c t'>

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

o

[-t

'l b Stembureaugegevens tijdens !g!!!.ES (op lijstniveau)

Wanneer vond de telling (op lijstniveau) plaats?

DaS Maand Jad Írtd (van - tol)

Dag Maand

Daturn

a)f )o

Adres/localre stembuÍeau

Waar vond de telling (op lijstniveau) plaats?

tr De telling vond in het stemlokaal plaats.

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

[[]ITt



2. Aanwezigheidstembureauleden
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Houd per stembureaulid de tijden bi waarop het lid bij de zitting aanwezig was

Aanwezig op hèl slemburcau

Oag Maand Jaar Trld (van-lol)
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TELLERS:

Daq Maand Írld (van - lot)
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Vul hieronder de aantallen geldige stempassen, volmachtbewijzen en kiezerspassen ín bij A, B en C
Tel bij D de aanta en bij elkaar op.

Aantal geldige stempassen 39 |

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

B \\

Aa ntal geldige kaezerspassen

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

a

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat É q26

Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten G O

Totaal aanÍal geteldè stemmen ( E + F + G = H )

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

o

c ó

q35

4. Aantal uitgebrachte stemmen

F 7

3. Aantal toegelaten kiezers

o

U gaat nu de stembiljetlen tellen en beoordelen.
Het aantal getelde stemmen moet gelijk zijn aan hel aantal toegelaten kiezers (D = H).
Vul hieronder de aantallen ín en tel deze bij elkaar op.

H t 11



Pag. 5 van 10

Er zijn méér stembilietten geteld. Noteer hoeveel stembilietten er ziin meer geteld

Aantal keren dat er een stembiljet te veel is uitgeÍeikt

o Aantal keÍen dat er een andere verklaring is vooÍ het verschil
(venneld hiercnder de anderc vorklaingen on het aanlal keet dal deze situalies zich habben voorgedaan)

Aantal keren dat er geen veÍklaring is voor het verschil

Er zÍn minder stembilietten geteld. Noteer hoeveel stembiljetten er minder zÍn geteld

O
Aantal keren dat er een stembiljet te weinig is uitgereikt

Aantal keren dat er een andeÍe verklaring is voor het verschil
(vefineld hierondet do andere ve*ladngen en het aanlal keer dal deze situaties zich hebben voorgedaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

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

L

Z

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

tr A/EE ) Ga dan door naar rubriek 6.
a lA ) Verklaar dan hierna het verschil, door in te vullen hoe vaak u onderstaande situaties
heeft geconstateerd.

Mogelike verklaringen voor het verschil
Veímeld hioíonder hel aanlal keer clal de onderslaande silualies zich hebben vool1edaan.

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Vermald hieíondet hat aànlal keet dal de ondarslaando silualies zich hebben vootgedaan.

Aantal keÍen dat een kiezer het stembiljet niet heeft ingeleverd



Pag. ó van L0

Hebben aanw€zige kiezers bezwaren geuit?

Bezwaren zin klachten of opmerkingen van kiezers.
voorbeelden van bezwaren van kiezers tijdens de stemming: het stembureau is moeilijk bereikbaar,
er slaat meer dan één percoon in een stemhokle.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tijdens de telling: een stem wordt onterechl 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 dil proces-verbaal. Ook als het slemburcau het níet eens is met de
kiezer. Heeft het stembureau een reactie op het bezwaar? Noteer die dan ook.

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

o

Bezwaren van kiezers t[dens de telling

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

Omschrijf de onregelmatigheden of bijzonderheden en vermeld hoe vaak hier sprake van was.
L,.gtgp! noteer geen persoonsgegevens vdn kiezers.

On rege lmatig hede n en bijzonderheden

7 , Onregelmatigheden of bijzonderheden

6. Bezwaren van kiezers



8. Stembureauleden aanwezig bij de telling
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Lgllgp; U vult in rubriek I alleen de namen in.

veNolgens ondenekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubiek I

Namen slembuícauleden

o

o

a Lfr

1r n

e t

t-

K I hc,

.rc1

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

1

2 À . 0.,,an

3

4

5

6 &
7

1

2
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Bijlage Voorlopige telling op lijstniveau

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

Lrjstnummer en Lrjstnaam

Vul het totaal in bij Rubriek 4, onderdeel E.

o

o

1 Waterschapspartij Hollandse Delta

2WD

3 Parti.i van de Arbeid (P.v.d.A.)

4 50PLUS

5 CDA

6 Hollandse Delta Natuurlijk

7 Water Natuurlijk

I Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)

9 ChristenUnie

10 AWP voor water, klimaat en natuur

12 Partii voor de Dieren

13 JA21

14 GOUD

'15 Belang van Nederland (BVNL)

Totaal: IIIT

íí BBB

E

I
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a

o

Deel B in te vullen door het
telteam op donderdag 16

maart 2023 in Ahoy Rotterdam

Einde Deel A



Pag. l van 20

*tÀ=

I
Proces-verbaal
Waterschap Hollandse Delta

Dee[ B

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

o

Tafetteider

Tafelcontroleur
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Stembureaunummer
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Vul voor elk stembu nderlijk deze bijlage in.

Nummer stembureau

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

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesteld door hel stembureau (zie rubriek 3 van het proces-verbaal van
het slembureau).

A 3qt
Aantal geldige volmachlbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas)

o
Hel aantal lot de stemming toegelaten kiezers ( A + B + C = O )

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesteld door het gemeenlelijk stembureau/stembureau voor het
openbaar lichaam.

E uzu
F +Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten

a
lel voor dit onderdeel de aantallen slemmen die op elke lijst zijn uítgebrachl bijelkaar op.

,&l-Ja. Ga verder met rubriek 4

0 Nee, maar het stembureau heefr een veÍklaring gegeven voor het verschil. Vul hieronder het aantal stembiljetten in dat meeí

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

í. Aantal toegelaten kiezers

B

c

(

2. Aantal getelde stembiljetten

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

Uitkomsten per stembureau

8oo

Aantal geldige stempassen

Aantal geldige kiezerspassen

o

Lu
o

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat'

Het totaalaan,al getelde stembiljetten ( E + F + G = H ) H La, r

G

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

D Nee, er is een onve«laard verschil. Ga verder met het vervolg van rubriek 3.
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Naar aanleiding van het geconstateerde onverklaaÍde verschil heeft het gemeenlelijk stembureau de stempassen,
kiezeÍspassen en volmachtbewijzen opnieuw geteld en het aantal toegelaten kiezers vooÍ dit stembureau als volgt
vastgesteld:

Aantal geldige stempassen 4,2 3qt
8.2 qqAantal geldige volmachtbewijzen (schriftelijk of via íngevulde stem- of kiezerspas)

Aantal geldige kiezerspassen ípas om te stemmen in andere gemeenle) c.2 o
Het aantal tot de stemming toegelaten kiezers door het gemeentelijk

stembureau. Tel op! ( 4.2 + B-2 + C.2 = D.2 )

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

o tr Nee, er zijn méér stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er meeÍ geteld?

lf Nee, er zijn minder stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er minder geteld?

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

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

Mogelirke verklaringen voor het veÍschil
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?
(venneld hieíondet de anda@ vet*lanngen en hoe vaak et sp@ke van was)

Hoe vaak is er geen verklaring voor het verschil?

55qo.2

tr Ja. Ga verder met rubriek 4
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\: Zijn er stembiljetten, stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen van een andere verkiezing aangetrofíen?
{.e

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

aangetÍoffen. Deze stembescheiden moeten in aparte pakken worden veÍpakt en worden
verzegeld en overgebracht naar het college van buígemeester en wethoudeÍs/het bestuurscollege

Noteer hier het aanlal stembiljeften, dan wel sÍempassen, volmachtbewizen of kiezerspassen dat is
aangetroffen.

o

5. Aantal stemmen per lfist en per kandidaat

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

Zie volgende pagina's

o

4. Bij gecombineerde stemmingen

& Nee
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Zet ln elk vakie één ciiÍer. Begln rechts, met het laatste cljÍer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Sjoukes,
w A (Wim) (m)

B'jsdrik,
C.L K (Cicilia) (v)

2

van Rhijn-
de Geus.

29

L

Kumas,
F. (Fatih) (m)

I

o

o

't N4annetje,

J.J (Johan) (m)

24

25

26Moorman
C (Chris) (m)

27Wesdorp.
M.G J. (Mayke) (v)

Weslbroek
H (Henk) (m)

L q
t 5

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

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

3

4

fvan Brugge,
P[/ J. (Paola) (v)

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

5

7

KJ

de GraaÍf-
van Lilh

5
Speelman,
t, ([,4art) (m)

t0van Egmond
W.A (Willem) (m)

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

Kromhout.
lí ([,laaílen)(m)

l1

't2

'13

Herjndijk.
H (Bert) (m)

15

de Snaijer.
J. (Jan) (m)

16

17
L

I

Krajenbíink-l,reinds
J (Janneke)(v)

l9

21

20

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

de Bruine.
M W (Wilma) (v)

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

22

23

b

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

1

+I
+

+

18

(KaEll l!)

ttrt

9

l

Boeren-de SnaÍer,
A.A.A (Anneke) (v)

Verhorst.
Y (Yvonne) (v)

Janssen.
M P (Marcel) (m)

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

]v"r."",,
I A (Alice) (v)

l4

l ____r

l -T- m
E

Subtotaal 1 Subtotaal 2

Totaal (1 + 2)

E
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zet in elk vakie één ciiÍeÍ. Begin rechls, met het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

3
van Dilmars.
T.E. (Terry) (v)

2

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

Veenhui2en.
H B. (Bertine) (v)

4

Noortman.
H J (Hein)(m)

5

Boender,
H.O (Heleen) (v)

6

Driesprong,
J W J. Uan Willem) (m)

7

L----+
Goudriaan.
R. (Richaíd) (m)

8

o 9Wilbrink,
J (Jorinde)(v) 5
Speteís,
D. (David) (m)

10

Noordermeer-Swemmer
M.C.A. (ïineke) (v)

11

van de Vreede
M L {Marijn) (m)

12

Berning-
Van Oostveen
C.M. (ïni) (v)

Boom.
W.M (Werner) (m)

13

l4

de Graad.
H A (Henk)(m)

15

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

't6

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

17

o
í8

r9

__)

Totaal

van Ooíschol,
J.J M. {Frank) (m)

1

I
7
-_]

lI

H

i
l

I

van Arkel.
P (Pete0 (m)

Ouwerkerk

ï

{m)(Aal)

L
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A
.')
L

2

\ t

5
Verbeek,
J. (Johan)(m)

4Lievense.
T (Tom) (m)

Schaap,
W (Wylze) (m)

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

van der Linden.
C.A.C. (Lieke)(v)

I't Hoen.
PW. (Petía) (v)

IBobbemond.
J.M (Jan)(m)

10Stengs-Niihof,
J (Hanneke)(v)

11van den Ouden.
A.P (Adri) (m)

van Stijn,
B. (Elernhard) (m)

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

l4Geerlings,
H. (Harry) (m)

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

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

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

o

o

Totaal

Fwiersma-
den Dulk.
H H (Hennie)(v)

van Lammeren
J. (Joris) (m)

5

7

12

I
I

I
1

ruzl
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Zel ln elk vakje één cijíer. Begin rechls, met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

van Scheijndel
(Nico) (m)

Zondervan.
N M (Natasja) (v) t

o

o

Totaal trtr

L

Velders,
M C {Biet) (v)

3

ï-l
L]



Pag. 9 van 20

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

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

Wegman,
G.J.M. (Maíiin) (m)

2

Hartmann.
J.J.tí (Josephine)(v) L
van den Berg
H (Henk) (m)

4

de Klerk,
A (Arie) (m)

5

loostenrilr,
lr.C. (rheo)

I van Getder,
I u.n. (uo) (

| ,an xampe

(m)

6

7

Lm)

n,
(m)

I

o W E (Wim)

van der Heiide-Keiizeí,
lV. (Marcella) (v)

9

van de Pol
M (Max) (m)

10

van der Schaaí.
D. (Oirk)(rn)

'11

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

12

KerjzeíWesthoeve
E B (Liesbeth)(v)

13

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

l4

van Rossum.
N A (Ellen) (v)

15

Boeter,
J.P (Jan)(m)

16

o

\

Liist 5 CDA

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

1

--------..1-------

+l

-+

I

I

I

l

LTotaal I
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zet in elk vakje één cijÍer. Begin rechts , met het laatste cijíer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

de Sutler- Beslers.
M.J (Raa)(v)

HorstmeieÍ,
P H (Piel Hein) (m)

26

Steehouwer,
H.J. (Henk)(m)

2 Schep,
J (Jan) (m)

27

Raad,
l. (les) (m)

28

29

30

Vnjenhoek
Wc (m)

31

Biemond,
W (Willem) (m)

32

de Vogel,
J (Jan)(m)

33

o 34Steehouwer.
M. (Marian) (v)

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

35

den Orijver.
N A.J (Jan) (m)

36

Kloel.
A (Adíaan) (m)

37

Schelling,
G J (Bert) (m)

38

Eoender,
H (Henk) (m)

39

Bosland.
A.P. (Anlhonie) (m)

40

Pikaart,
L (Leon) (m)

42

o 43
van Slappen,
A (Arie) (m)

18 Huber
J. (Johan) (m)

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

19

Arnold,
E R (Ed) {m)

20

Klootwijk,
P (Pleun)(m)

21

Pannèkoek.
W. (Wiebe) (m)

22

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

23

Hollerhues.
FW. {Fíank) (m)

24

41von Burg,
A B (Alexander) (m)

?
L

van Maurik-de Gíaatf,
[.4.J (lV!arjo) (v)

Klapw'jk,
J.O.B. (Juígen) (m)

van Nes- 6
de Man,
P (Petía) (v)

van deí Meer, 7

R.c.J H. (Rob) (m)

3

4

5

8

Overwaler
L.A (Leen) (m)

Boelhouwer.
N.P (Nathatie)(v)

)

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

10

11

12

13

14

15

16

17

IOuak,
A. (Aaít) (m)

Oliive,
K. (Rien) (m)

Faber,
J. (Jacob) (m)

Bosman.
C J. (Celesle) (v)

den Hollander.
C A (Kees)(m)

Steehouwer,
M A (t'Iichel)(m)

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

Subtotaal 2

van de Linde,
c.B. (coo (m)

25

Rood2and.
J. (Johan) (m)

van de Zande.
F (Ferdinand) (m)

I

1

Heijndiik,
tí. ([,laa^en)(m)

_.1

H -1

Il -l

I

il
fl

-ï

l l

I

Subtotaal 1

Totaal (1 + 2)

I[I]
TW
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zet in elk vakie één ciiÍer. Begln rechts, mel het laatste cliÍer.

frvrorr".r-
I A (Anne)(m)

26

ns 2

3
berl 27

van Geloven, L (Leo) (m)
K B (Konnie) (v)

3 Veíhagen,
D J. (Dirk) (m)

28
Korí
W. (wiesje) (v)

4 Meskeí,
C. (Cees) (m)

29

+5 Zilverberg
L (Bartjan) (m)

30

Lucas,
B. (Reye0 (m)

31

de NeelScholte
t', (Mirtam) (v)

Hopman.
t.4 (Mark) (m)

I

o \
de LooÍ|.
A.E (Arend)(m)

9 34

Hottnga.
F.H H (Folkerl) (m)

't0 35

Kooijman,
A. (Arie) (m)

11 36

L_
Brouwer.
A. (Aaíd) (m)

't3 Haan.
REP(Rob)(m)

38

Slachler.
E J (Ellen) (v)

14

Rielvelt,
V.S. (Vincent) (m)

40

van den 8erg,
M (Mlanon) (v)

16 41

42

o
Fousert-Poeder.
C M C. (Claudia)(v)

18 Steegh,
J PB.M (John) (m)

43

Kleinpaste,
G J. (Gertjan) (m)

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

I-"* 20 Moul.
P (Pieo (m)

van dèr Pol-Loomans,
L. (Lies)(v)

Er-."*
TJ C (Theo)(m)

Kalkman,
B C (Baymond) (m)

t""""t 
---

EC (Eline) (v)

45

J.A (Ron) (m)

van Dorl,
l. t\4. (lneke)(v)

21 46

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

47

Blauw,
N. (Nienke)(v)

48

Blokhuizen.
A B (Alked) (m)

24 49

Ëd"" trr,,t
A.Y (Annemarie) (v) I s0 (m)

25 50

tr I

N
Subtotaal I

E",.
J (Joo

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

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

ffi ""*rt"."""*MJ (Maflan) (v)

van den Bogerd,
P (Pete4 (m)

Tanis,
PE. (Peggy) (v)

F"-
i/l (Rrnus)(m)

i

Naam kandldaat &
kandldaatnummsr

Raaphoíst,
E.P íErnsl) Ím)

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

van Veen,
A E (Anneke)(v)

van Schie,
F íFemke) ív)

E",,"*,-
L (Lennard) (m)

Kíuil,
R (Bik) (m)

ttrr."r*
TM. {Theo) (m)

ffi

1

-.1-r-ï

6

7 32

12

15

E

EE

39

44

22

van t ZelÍde.
C (Kees) (m)

t'*
G. (Gerben) (m)

Scherberjn.
P P (Flip) (m)

E" ar.*L
D (Drík)(m)

17

I

Totaal (1 + 2)

Subtotaal 2 I



Lijst 8 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Pag. L2van20

Naam kandldaat &
kandidaatnummer

de Jong, l5-r-
Staat,
B. (Bert)

2

Visser,
M.L. (Thijs)

3

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

4

Gínwis,
PC (Peter)

5

Houweling
A (Adri)

6

van der Duijn Schouten
C A (Kees)

7

BÍeedveld,
J S (John)

8

o IHoogendoorn
P (Peter)

Kardux,
A.J. (Aren-Jan)

10

van der Linden
A (Arae)

11

lLekkerkerk.

lFJ. (Frank)

[""" c,p

12

+

13

A T (Adíie)

Malze,
J K (Johan)

14

Kranendonk
P (Peteo

15

Born.
A G.M (Marco)

16

iden Beslen.

PJ 
(Aarl-Jan)

Stoop.

I T A (Teunis)

17

o 't8

Totaal [[I§

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

1

l



Lijst 9 ChristenUnie Pag. 13 van 20

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

o

o

1Scheermeijer,
H J P (Harry)

2Verkaik,
J.W. (Job)

Schneider,
W (Willem)

3

4

Goeree,
A (Andie)

5Oostra,
A (Arjen)

6Tanis-Keijzer
PM (Elma)

7de lroed,
M.J (Bini)

8Houtman,
E E (Erica) I

Iden Hollander
D (DiÍk)

10Tebrugge,
B.J (Bernard)

11van Heemst.
J PC. (Stan)

12Hoek,
G M (Gerlo)

13den Hartog,
J. (Johan)

Pipping,
C.N,l (Conny)

Spaans,
E J.M. (Eíik)

14

15

\
16Bestman.

D.J. (Dirk Jan)

17La Bose
M.B (Maikel) \

18Gnnwis-Driesse.
M.N. (Miranda)

l9van der Duiin Schoulen
J. (Jacob)

KoornneeÍ.
M C (Marco)

21Sies,
S.J. (Setkin)

22Bobijn,
P (Piet)

23Fíöling-Kok,
J.A. (Jantien)

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

ffi
l

IH
4

_.1

+

F
I

l20

Totaal [TiL]



Lijst 10 AWP voor water, klimaat en natuur
Zet in elk vakie één ciiÍer. B€gin Íechts, mel het laalste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

van Zeiil,
F.J. (Fokke) (m)

Kraaij,
R. (Ruud) (m)

van der Heiden-van deí Blom 3

B.J (Bernadette)(v)

Prins,
ÉJ. (Fred) (m)

4

Troosl,
I (lna) (v)

5

van Zeijl,
B. (Bas) (m)

6

o

o

Pag.14 van 20

1

2

L

Totaal [[Ft



1Hage-Baíendregt.
[]1 N (líaaike) tr

2van der Eijk,
PJ {Pie0 1

3Lagerwaaíd,
J. (Han)

4Sommeling,
c (Co0

5Wesdoíp,
M (Mrchelle)

L
3

6

J (Jan)

J P (Jan Pieleo

8Oudrjk.
M (Maíanne) i
Jacobs
PE (Petra)

't0
Teíouw.
P (Peter)

1lBeedijk.
D (Dirk)

van den Brink.
G. (Geurt)

Lijst 11 BBB
Zet in elk vakje één cijÍer. Begin rechts , met hel laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummeÍ

Pag. 15 van 20

o

o

5 UTotaal

7

I

12

O

F
--1--------.i--------_



2_
1Canton.

B. (Bart) 5
2Klompenhouwer,

L.lV. (Lisa) 5
3van de Peppel,

S. (Sabrina) 9
4van Broekhoven'van Àrierlo.

R.N D (Benate) (l
5Onderdelinden.

S.E (Su2anne)

6Venderbos-Lambinon.
C. (Cees)

7den Boer.
B.A A (Flobert)

BFaber.
A. (Alex)

IBekkers,
A.J T. (Lydra)

10
van der Holst,
D. (Danielle)

l1Groenewege
PJ.L (Pieteo

Zet in elk vakie één ciiÍèr. Begin rechts , met het laatste cljler

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 1ó van 20

o

o

(+ J

Lijst 12 Partij voor de Dieren

1

I

Totaal



Lijst 13 JA21
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts , met hel laatste ciiÍer

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

Roos,
S.N4 (Servaas)(m)

Pag. 17 van 20

o

o

3 1-
É

2Kegel,
FJ. (Fred) (m)

5
3Meiier,

P (Patrick) (m)

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

1

w| ,r*, I



IStruijs
J.P. (John)(m) b
Kweekel,
A.A. (Adíi) (m) Ll

3Daamen.
J K (Jacques) (m)

Lijst 14 GOUD
Zet in elk vakje één cijter. Begin rechls , met het laatsle ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 18 van 20

o

o

Totaal

2

[-t-[-10]



Lijst 15 Belang van Nederland (BVNL)
Zet ln elk vakie één ciiÍer. Begin rechts, mel het laatste cijíer

van Buuren,
M J (Meindelt) (m)

Jansen
B. (Robeí) (m)

Bíonwasseí,
M E J ([rarc)(m)

Pag. 19 van 20

3
t

1

4

E

6

van deí Velden.
P (Peler) (m)

Dedert.
W.J (Wybren) (m)

a

o

Totaal

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

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

2

r

-Il6t



Pag. 20 van 20

ls er voor een of meer lijsten sprake van een verschil tussen eneÍziids 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?

Ll Nee

D Ja -> Vul de navolgende tabel in en geef zo mogelijk een ve*laring

Liistnummer en
-naam

Lijsttotaal zoals
vastgesteld
door
stembuÍeau

Reactie gemeenteliik stembureau op het verschil

o

o

6. Verschillen met de door het stembureau vastgestelde lijsttotalen

Liisttotaal zoals
vastgesteld door
gemeentelijk
stembureau


