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Model N 10-1

Proces-verbaal van een stembureau

De verkiezing van de leden van het bestuur van het waterschap Rivierenland 
in maart 2023

Gemeente Heumen
Kieskring Waterschap Rivierenland

Let op! Alleen in te vullen door het gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaar 
lichaam, indien van toepassing

^ Het gemeentelijk stembureau heeft vastgesteld dat de in dit proces-verbaal opgenomen aantallen niet allemaal juist zijn. 
^ Het gemeentelijk stembureau heeft zelf de juiste aantallen vastgesteld. Zie voor de correcties het corrigendum bij dit 

proces-verbaal.
Het corrigendum is vastgesteld op: f i 1f \}V\0'\\3l-r^lK^ïïZ^ÏÏ.^ 1 (dd-mm-jjjj) LiJ[^:L^LQ (tijd)

1^ In opdracht van het centraal stembureau heeft het gemeentelijk stembureau de in dit proces-verbaai opgenomen aantallen 
(opnieuw) onderzocht. Deze blijken niet allemaal juist te zijn. Het gemeentelijk stembureau heeft zelf de juiste aantallen 
vastgesteld. Zie voor de correcties het corrigendum bij dit proces-verbaal.
Het corrigendum is vastgesteld op: |_JLJ-LJLJ-LJLJLJLJ (dd-mm-jjjj) LJLJ:LJLJ (tijd)

1. Stembureau, locatie, en openingstijden tijdens stemming

1a. Stembureaugeqevens tijdens stemming

Nummer
stembureau

6

Adres/locatie stembureau

Nederasselt
Kerklaantje 17,6612 BB , Nederasselt

Dag Maand Jaar

15-03-2023

Openingstijden (van - tot)

07:30 21:00

1b. Stembureaugegevens tijdens telling
Wanneer vond de telling plaats?

Dag Maand Jaar Tijd (van - tot)
Datum: O (S' z. IS'

Waar vond de telling plaats?
De telling vond in het stemiokaal plaats.

De telling vond op een andere locatie plaats. Adres of omschrijving locatie:
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2. Aanwezigheid stembureauieden

Houd per stembureaulid de tijden bij waarop het lid op het stembureau aanwezig was.

Voorletters)

G.J.M.

M.J.P.

S.G.T.

Achternaam

Aanwezig op het stembureau: 

Dag Maand Jaar

/ r o 3 (2:ï3

iS" ■2.0 Z

/ s~ O

( r o T? p o '2

Tijd (van - tot)

3 0&

IH DO

O O

3o

7 O o

7 iS-

7-----r-

1 <-i l; r>
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3. Aantal toegelaten kiezers

Aantal toegelaten kiezers
Vul hieronder de aantallen geldige stempassen, volmachtsbewijzen en kiezerspassen in bij A, B en C. 
Tel bij D de aantallen bij elkaar op.

Aantal geldige stempassen

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

Aantal geldige kiezerspassenfom te stemmen in een andere 
gemeente)

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

A h zo
B 3S

C

H
4. Aantal uitgebrachte stemmen

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

Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten

E U5A

F 3

G 1

Tel Op H

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

Is het aantal toegelaten kiezers niet gelijk aan het aantal uitgebrachte stemmen? 
Verklaar dat op de volgende pagina.
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5. Verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal uitgebrachte stembiljetten

Is er een verschil tussen het aantal toegelaten kiezers (rubriek 3, onderdeel D) en het aantal uitgebrachte stemmen 
(rubriek 4, onderdeel H)?

□ NEE —> Ga dan door naar rubriek 6.

n JA ^ Verklaar dan hieronder het verschil, door in te vullen hoe vaak u onderstaande situaties heeft geconstateerd.

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

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Vermeld hieronder het aantal keer dat de onderstaande situaties zich hebben voorgedaan.

Aantal keren dat er een stembiljet teveel is uitgereikt

Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil
(vermeld hieronder de andere verklaringen en het aantal keer dat deze situatie zich hebben voorgedaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

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

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Vermeld hieronder het aantal keer dat de onderstaande situaties zich hebben voorgedaan.

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
(vermeld hieronder de andere verklaringen en het aantal keer dat deze situatie zich hebben voorgedaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil
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6. Bezwaren van kiezers

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 tijdens de telling: een stem wordt onterecht geldig, ongeldig of blanco 
verklaard, het resultaat van de telling wordt niet bekend gemaakt, 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.
Let op: noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

Bezwaren van kiezers tijdens de telling
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7. Onregelmatigheden of bijzonderheden

Waren er onregelmatigheden of 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 af en het stemlokaal moest worden ontruimd, activiteiten in of rondom het 
stemlokaal beïnvloedden de kiezer.

Omschrijf de onregelmatigheden of bijzonderheden en vermeld hoe vaak hier sprake van was.
Let op: noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Onregelmatigheden of bijzonderheden
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8. Stembureauleden aanwezig bij de telling

Noteer in deze rubriek de naam van aile stembureauleden die bij de teliing aanwezig zijn. 
Dat zijn in elk geval de voorzitter en minimaal twee andere stembureauleden.

Let op: U vult in rubriek 8 alleen de namen in.
Vervolgens ondertekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubriek 9.

Naam voorzitter

1 * LO) ml
Namen stem^jJ'eauleden

2 5 WiL'Üxl>LA.

3 ^vfylXv .{DLi tri o. IjOVj U

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
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1 --— ,

Bijlage: Aantal stemmen per lijst en kandidaat
(Afhankelijk van het aantal kandidaten bedraagt het aantal kolommen voor elke lijst één, twee, drie of vier.)

Stembureau 6
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Lijst 1 - CDA
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

Naam kandidaat & kandidaatnummer

Groenenberg, E. (Esther) (v) 1

Slob, T.J. (Teunis Jacob) (m) 2

Visser - Kieboom, J. (Hannie) (v) 3

Kraijo, J. (Arjan) (m) 4

van Deelen - Kamps, M. (Maaike) (v) 5

van den Herik, A. (Arie) (m) 6

Sijpkes, A.D. (Arjen) (m) 7

Scheiiekens. H.J.M. (Henk){m)
8~1

Kuijten, P.J. (Paui) (m) 9

van Middeikoop, M. (Maks) (m) 10

van Haarlem, J.H. (Erik) (m) 11

Fleuren, S.G.P. (Sylvia) (v) 12

Buwalda, S.H. (Simon) (m) 13

de Jong, C.M. (Cees) (m) 14

de Man, R.A. (Ruben) (m) 15

Elmaci, R. (Ridvan) (m) 16

Boll, J.P.J. (Josien) (v) 17

van Doorn, J.H. (Johan) (m) 18

de Haan, M.A.C. (Maurits) (m) 19

de Deugd - Bos, M. (Margreet) (v) 20

Visser, W. (Wouter) (m) 21

Koorevaar, J.C. (Jan Arie) (m) 22

van der Lugt, G.G. (Geerten) (m) 23

van den Dool, L.T. (Leon) (m) 24

van Ekeren, J.F. (Jenno) (m) 25

3

(

'1

1

J

1

Naam kandidaat & kandidaatnummer

de Ruiter, W. (Wim) (m) r
van de Water, H. (Herman) (m) t

Dekkers, G. (Robert) (m)

Spek, T.A. (Ton) (m)

Subtotaal Subtotaal 2 I : : : : iI 1 1 1 1

Totaal (1 + 2) : i i é
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Lijst 2 - Water Natuurlijk
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

Naam kandidaat & kandidaatnummer

de Cocq, P. (Patricia) ^
5" 3

Rijsdijk, A.J. (Arjen) ^ X
Tomassen, F.H.M. (Franka) ^

van der Schans, F.C. (Frits) ^

Jeurissen, G.W.J. (Bert) ® 3
Smit, G.B. (Gijsbert) ®

Zeelen, A. (Annemiek) ^ 1

Zwanikken, T.H.C. (Tim) ®

van Rooij, J.J.C.M. (Jacqueline) ®

Hirdes, A.J.F.M. (Ton) i
Willems, D. (Daphne) 4

Blonk, N.J.A. (Niek)

Niemeijer, 1. (Iris) l
van der Loo, J.J. (Joel)

Bogerman, V.P. (Vic)

Wannyn, R.J.W.V. (Robert-Jan)

Klaver, R.H. (Bob) %

Oortwijn, R.P. (Rudi)

Dam, P.J. (Erjan)

Tuinder, S. (Saskia) 2,
Vintges, V.A.M. (Volkert)

Strik, M.FI.A. (Tineke)

van Eek, W.M. (Wouter)

Dumont, M.J. (Riet)

Drent, A.J. (Bert)

Subtotaal Subtotaal 2 1 1 I I
1 1 1 1
1 1 1 1

Totaal (1 + 2) 1 i i i6;d
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Lijst 3 - WD
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

Naam kandidaat & kandidaatnummer

van der Netten van Stigt, A.H. (Andries) 1
(m) X 7
Reitsma, N. (Nanette) (v) ^ 3
Stallaert, A.P.C.J. (Annemieke) (v) ^

Aaldering, T.B.M. (Theo) (m) ^ I
Lelieveld, R.J. (Rogier) (m) ^ 3
Kolft, J. (Jan) (m) ®

Braster, S.O. (Sven) (m) ^

van de Riet, A.J.M. (Annie) (v) ®

Kossmann, A. (Kiki) (v) ®

Praat, M.E. (Monica) (v)

Boerakker, W.H.T. (Wessel) (m)

Jansma, E.W.E. (Eijte)(m)

Muller. L. (Lewis) (m)

van Zee, H. (Ric) (m)

van Ingen, G.J. (Gert-Jan) (m)

van Meeteren, J.C.W. (Gootje) (v)

Plessius, I. (Isabel) (v)

van Dijk, G.M. (Gerrit) (m)

1Qvan der Burg, N.J. (Janique) (m)

van Everdingen, J. (Jasper) (m)

Maris, A.H.M. (Nen) (v)

po
van Dam, A.M. (Anouk) (v) 7po
Hammer, R. (Remco) (m)

/
Kumas, H.H. (Hasan) (m)

Feringa, B.W. (Bastiaan) (m)

Naam kandidaat & kandidaatnummer

de With, T.P. (Thijmen Peter) (m)

van Andel, N, (Niels) (m)

van Blijderveen, J.K. (Julian) (m)

Doedens - Korsten, C.J.M, (Chantal) (v)

Meerburg, B.G. (Bastiaan) (m) X

Subtotaal / Subtotaal 2 II 1 I r
t 1 1 1 1
1 1 1 11

Totaal (1 + 2) 1 i i \H''2X

stembureau 6
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Lijst 4 - Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

Naam kandidaat & kandidaatnummer

van 't Pad, H. (Henk) (m) ^ /
IJff, A.M. (Annet) (v) ^ 3

van Leeuwen, M.A.H. (Max) (m) ^ é

Brink, B. (Ben) (m) ^

van Bergen, C.A.J.M. (Corné) (m) ^

Lenzen, M.J. (Michael) (m) ® '2.
van Roosmalen, J.N.M. (Joke) (v) ^ i
Buskens, P.J.H. (Jean) (m) ®

van Hulsentop - van der Linden, M.E.A. 9
(Marlies) (v)

Vink - Schutte, G.M.H. (Truus) (v)

Oostrum, J.C. (Jack) (m) ^ ^

Kraaijeveld, E.C.M. (Eelke) (m)

Alderliesten, C. (Christian) (m)

Nieuwenhuis, G.J.A. (Gerard) (m)

IJssels, P. (Piet) (m)

:3:
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Lijst 5 - Partij voor de Dieren
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

Naam kandidaat & kandidaatnummer

van Gent, R.P. (Paul) 1 i '3

Jackson, LA. (Lysanne) 2

Naber, Z.D. (Zwanny) 3 J

Riezebosch, F.J. (Femmeke) 4

van Bree, Fl. (Flugo) 5

Wong, Y. (Yeattem) 6

Griemelijkhuijsen, T.R. (Tim) 7

Jakel, S. (Sanne) 8 1

van Broekhoven, H.L.I. (Manneke) 9 (

Lauret, E.A.H. (Eline) 10

Salemans, B.R. (Bart) 11

Kuijer, B. (Bart) 12

de Gram, F. (Frank) 13

van der Velde, M.C. (Myra) 14

van Diepen, M.J. (Marianne) 15

van Eijden, R.M.G. (Rebecca) 16

de Boer, FI.E. (Fledzerd) 17

Khoeblal, R.E. (Rhea) 18

Fleuren, L.E. (Lesley) 19

van der Kraan, D.F. (Dana) 20

stembureau 6
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Lijst 6 - 50PLUS
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

Naam kandidaat & kandidaatnummer

Fienieg, H.C. (Huib) (m) ^

1
Tunru, R.J. (Rob) (m) ^ J
van Straten, A. (Anton) (m) ^

Weijers, T.A. (Theo) (m) ^ &
van Eist, H.D.P. (Henk) (m) ®

van Straten, M.E. (Magda) (v) ® ‘L
van den Bovenkamp, M. (Marjon) (v) ^

Verhoeks, W.H. (Wilma) (v) ®

Totaal

Stembureau 6
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Lijst 7 - Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

Naam kandidaat & kandidaatnummer

den Hartog, G.V. (Goos)
1 I

de Groot, B. (Bas) 2

Baggerman, C. (Chris) 3

Geluk, E. (Evert) 4

van Tuijl, R.D. (Rochus) 5

van de Bijl, C. (Kees) 6

Kroon, D. (Dirk) 7

van den Berg, L. (Lennart) 8

de Jong, J.A. (Jasper) 9

de Jager, C.N. (Nico) 10

de Visser, M. (Matteo) 11

van de Sluis, M. (Marlen) 12

SImons, T. (Theo) 13

Grauss, P. (Paul)
14 1

Quik, J. (Joost)
15 1

van Bruchem, L. (Lourens)
16 1

Biesheuvel, E. (Liza)
17 1

Verheij, P.J. (Peter)
18 1

van Gammeren, C. (Corne)
19 1

de Gruijter, P. (Piet)
20 1

Blok, W.C. (Wietse)
21 1

Crum, J.W. (Wim)
22 1

m
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Lijst 8 - Christenunie
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

Naam kandidaat & kandidaatnummer

Boender, C.G. (Kees) 1

Drost, H.P. (Harrie) 2

van Harten, W. (Willem) 3

Verdoom, M. (Machiel) 4

Klapwijk, E.T. (Eduard) 5

Baars, H.C. (Dico) 6

ter Kuile, H.J. (Hens) 7

Kemkes, G. (Gerard) 8

Koning, J.M.C. (Martin) 9

Nieuwenhuizen, C. (Kees) 10

Maaijen, G. (Gerdien) 11

van Dijk, T. (Teus) 12

Scholtens - de Vries, C.F. (Charlotte) 13

van der Zaag, C.G. (Kees) 14

Vlasblom - van Heiningen, A.J. (Anja) 15

Bassa, T. (Thomas) 16

Schermers - van Elderen, A.H. (Hennie) 17

Grandia, G.C. (Gilco) 18

Stouten - de Winter, A.H. (Rianne) 19

Pors, L.W. (Willem) 20

Duizer, A. (Anne) 21

Westerink - Petersen, J. (Judith) 22

stam, T. (Teus) 23

lilt 
I I I I 
1 I I I3
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Lijst 9 - AWP voor water, klimaat en natuur
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

Naam kandidaat & kandidaatnummer
■i

van der Wedden, G.A. (Guido) (m) (
van den Oord - de Klein, H.C.A. (Heid!) (v) ^ 3
Daamen, S.H.B. (Stefan) (m) ^

2.
Mollema, F.H. (Lizanne) (v) ^

bij de Leij, A.W. (André) (m) ®

Docters van Leeuwen, L. (Linda) (v) ®

Scheffe, 0. (Onno) (m) ^

Dekker, M.D.M. (Marij) (v) ®

Brand, A,M. (Anne Marie) (v) ®

Lammers, R. (Ruud) (m)

Veldman, R.M.M.{Rita){v) '''' 3
19van den Berg, C. (Kees) (m)

Lau, Y.H. (Laurena) (v)

van Vuuren, A.W.C. (Arnold) (m)

Bos, S.C. (Sonja) (v) "'5

van den Boogaard, F.G.P.J. (Frits) (m)

van Wijk - de Heus, K. (Klaartje) (v) ^ ^

Goossens, E.R. (Ed) (m)

1QMeijdam, T. (Teus) (m)

van der Eijk, J.H. (Koos) (m)

01
Aantjes, J.J. (Jan) (m)

van Hellen, J.A. (Jan) (m)

pn
Timmerman, G. (Gert) (m)

Ribbers, D.A.J. (Dylan) (m)

I i I I

Totaal

Stembureau 6
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Lijst 10-JA21
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

Naam kandidaat & kandidaatnummer

van Mordennen, T. (Teus) (m)

Verschoor, P.C.A. (Peter) (m)

Mekkers, A.H. (Albert) (m)

Poustylnikoff, A. (Alexander) (m)

Saija, G.S.J. (Geronimo) (m)

1-

t
1

_

I I
I I
I I
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Lijst 11 - Belang van Nederland (BVNL)
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

Naam kandidaat & kandidaatnummer

Roza, A.M.H. (Arie) (m) ^

O
Beverloo, M. (Marco) (m)

van Dalen, E.H. (EIbert) (m) ^ (

Li

Stembureau 6
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Lijst 12 - Water Lokaal
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

Naam kandidaat & kandidaatnummer

van Zanten, D. (Dick) (m) 1

Versluis, M. (Marjan) (v) 2

van Doesburg, J.C. (Johan) (m) 3

de Gier, J.F. (Fred) (m)

Pelin, A. (Annabel) (v)

van Rosmalen, T.H, (Jeroen) (m)

Bahimann, B.C.S. (Björn) (m) '

Elmaci, I. (Ibrahim) (m)

Schefferlie, P.C.J. (Pierre) (m)

&

stembureau 6



■■ - ■ "■ ■ — —----------- " ^ ^ . - - - ^ --------------------------------- - ----------------- --------------------, _L_ _ _._ _ .. _ ™ ^ „

' Model N 10-1 Proces-verbaal van een Stembureau 24/24

Lijst 13-BBB
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

Naam kandidaat & kandidaatnummer

Peek, E.C. (Corine) ^ Q 9
Vermeulen, J.A.B.A. (Jos) ^ 3 Q
Boons, M.J.M. (Melinda) ^ r
Bunt, M. (Marinus) ^

Nijhoff, C. (Cor) ®

Litjens, W.B.G.J. (Wilbert) ® 7
van Rossum, C.C.W.M. (Chris) ^ f 0
Kool, S. (Saskia) ® l
de Haan, J.C. (Ronald) ®

Niessen, G.H. (Gerrie)

van Eldert, R.P.A. (Rogier)

Arnls, B.A.W. (Barton) 3
Versluijs, H.W. (Henk)

van Mourik, H.J. (Hans)

I !5~i5
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Corrigendum bij het proces-verbaal van een stembureau

De verkiezing van de leden van het bestuur van het waterschap Rivierenland 
in maart 2023

Gemeente Heumen
Kieskring Waterschap Rivierenland

Waarom een corrigendum?
Dit corrigendum dient om fouten in het proces-verbaal van een stembureau te corrigeren. De aantallen die in dit corrigendum zijn 
opgenomen, vervangen de aantallen zoals deze eerder in het proces-verbaal zijn opgenomen.

1. Zitting gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaar lichaam

Dit corrigendum is opgesteld tijdens een openbare zitting van het gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaar 
lichaam in de gemeente/het openbaar lichaam Heumen

Kieskring Waterschap Rivierenland

Dag Maand Jaar Tijd

Datum en tijdstip aanvang zitting: I I h\0 % \ 7 O ?s\ I o Q I Q O

2. Aanpassingen proces-verbaal stembureau

Dit is een corrigendum bij het proces-verbaal van het volgende stembureau;

Locatie stembureau Nederasselt Nummer stembureau 6

Kruis aan wat van toepassing is. Indien van toepassing, kruist u beide vakjes aan.

Het gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaar lichaam heeft in het proces-verbaal van dit stembureau 
een verschil aangetroffen tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten waarvoor het 
stembureau géén verklaring heeft gegeven. Het gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaar lichaam 
heeft daarom de stembescheiden voor dit stembureau geheel of gedeeltelijk opnieuw geteld. Dit heeft geleid tot 
correctie van een of meer door het stembureau vastgestelde aantallen.
^ Noteer de correctie(s) in de bijlage van dit corrigendum.

Het gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaar lichaam heeft in het proces-verbaal van dit stembureau 
een of meer (andere) fouten aangetroffen, en deze fout(en) gecorrigeerd in bijlage 2 van dit corrigendum.
^ Noteer de correctie(s) in de bijlage van dit corrigendum.
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3. Leden van het gemeentelijk stembureau

De leden van het gemeentelijk stembureau die betrokken zijn bij het opstellen van dit corrigendum, noteren hieronder hun naam. 
Ga vervolgens naar rubriek 4 voor de ondertekening.

Naam voorzitter

1 L Peters - den Biesen

Naam leden

2 B. van den Akker

3 L. Seijler

B M. Koers

5 M. Wopereis

6

B________________________________________
8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19
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Bijlage: Correctie aantal toegelaten kiezers en/of aantal uitgebrachte 
stemmen in het proces-verbaal van een stembureau

Let op; U vult in deze bijlage uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in het proces-verbaal 
van het stembureau. Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen

1. Aantal toegelaten kiezers
Vul hieronder de correcte aantallen geldige stempassen, volmachtsbewijzen en kiezerspassen in bij A, B en C. 
Noteer bij D het totaal aantal toegelaten kiezers.

Let op; U vult hier uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in het proces-verbaal van het 
stembureau. Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen.

Aantal geldige stempassen

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

Aantal geldige kiezerspassen

Totaal

A

B

C

H
2. Aantal uitgebrachte stemmen

Vul hieronder de correcte aantallen stembiljetten in bij E, F en G.
Noteer bij H het totaalaantal stembiljetten

Let op: U vult hier uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in het proces-verbaal van het 
stembureau. Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen.

Is het aantal toegelaten kiezers niet gelijk aan het aantal uitgebrachte stemmen? 
Verklaar dat in rubriek 3.
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3. Verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal uitgebrachte stemmen

Let op: U vult hier uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in het proces-verbaal van het 
stembureau. Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen.

Is er een verschil tussen het aantal toegelaten kiezers (rubriek 1, onderdeel D) en het aantal uitgebrachte stemmen 
(rubriek 2, onderdeel H)?

□ NEE Ga dan verder met rubriek 4.

^ JA ^ Vul dan hieronder in hoeveel stembiljetten er meer en/of minder zijn geteld.

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

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

js zowd s 

c;(cbl: cr I voJicifjicx/'hcAO-f

I o'n\ici(U-{(jL\/'hciOJ!

Onr\ ''iSidjirx, h'Jihh^ cAJi-

S-krnpa^cjj/p \r]C'r cf-fCicJ . l/n -fü^aa/ is CfZ 

I 06/SCK/l^ cLla^ ^act-n 

dcKi' (iii \/ajrZiH~ef loedoelcLi dc\i'

I ^cmjpi|jGi -levözi^ IS tafgtr<2xU^ . (citvs 
■^r\ ocjzklctci^ bacjLf u&sdyjJ. } ,
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E Aantal stemmen per lijst en per kandidaat
Vul hieronder de correcte aantallen stemmen per kandidaat en/of per lijst in.

Let op; U vult hier uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in het proces-verbaal van het 
stembureau. Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen.

(Afhankelijk van het aantal kandidaten bedraagt het aantal kolommen voor elke lijst één, twee of drie of vier.)
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Lijst 1 - CDA
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

Naam kandidaat & kandidaatnummer

Groenenberg, E. (Eslher) (v) 1

Slob, T.J. (Teunis Jacob) (m) 2

Visser - Kieboom, J. (Hannie) (v) 3

Kraijo, J. (Arjan) (m) 4

van Deelen - Kamps, M. (Maaike) (v) 5

van den Herik, A. (Arie) (m)
6~1

Sijpkes, A.D. (Arjen) (m) 7

Schellekens, H.J.M. (Henk)(m) 8

Kuijten, P.J. (Paul) (m) 9

van Middelkoop, M. (Maks) (m) 10

van Haarlem, J.H. (Erik) (m) 11

Fleuren, S.G.P. (Sylvia) (v) 12

Buwalda, S.H. (Simon) (m) 13

de Jong, C.M. (Cees) (m) 14

de Man, R.A. (Ruben) (m) 15

Elmaci, R. (Ridvan) (m) 16

Boll, J.P.J. (Josien) (v) 17

van Doorn, J.H. (Johan) (m) 18

de Haan, M.A.C. (Maurits)(m) 19

de Deugd - Bos, M. (Margreet) (v) 20

Visser, W. (Wouter) (m) 21

Koorevaar, J.C. (Jan Arie) (m) 22

van der Lugt, G.G. (Geerten) (m) 23

van den Dool, L.T. (Leon) (m) 24

van Ekeren, J.F. (Jenno) (m) 25

Naam kandidaat & kandidaatnummer

de Ruiter, W. (Wim) (m) 26

van de Water, H. (Herman) (m) 27

Dekkers, G. (Robert) (m) 28

Spek, T.A. (Ton) (m) 29

Subtotaal
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Lijst 2 - Water Natuurlijk
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

Subtotaal 1
j I I

Subtotaal 2
I I I I

Totaal (1 + 2)
j!!I.
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Lijst 3 - WD
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

Naam kandidaat & kandidaatnummer
van der Netten van Stigt, A.H. (Andries) 1
(m)

Reitsma, N. (Nanette) (v) 2

Stallaert, A.P.C.J. (Annemieke) (v) 3

Aaldering, T.B.M. (Theo) (m) 4

Lelieveld, R.J. (Rogier) (m) 5

Kolft, J. (Jan) (m) 6

Braster, S.O. (Sven) (m) 7

van de Riet, A.J.M. (Annie) (v) 8

Kossmann, A. (Kiki) (v) 9

Praat, M.E. (Monica) (v) 10

Boerakker, W.H.T. (Wessel) (m) 11

Jansma, E.W.E. (Eijte) (m) 12

Müiler, L. (Lewis) (m) 13

van Zee, H. (Ric) (m) 14

van Ingen, G.J. (Gert-Jan) (m) 15

van Meeteren, J.C.W. (Gootje) (v) 16

Plessius, 1. (Isabei) (v) 17

van Dijk, G.M. (Gerrit) (m) 18

van der Burg, N.J. (Janique) (m) 19

van Everdingen, J. (Jasper) (m) 20

Maris, A.H.M. (Nen) (v) 21

van Dam, A.M. (Anouk) (v) 22

Hammer, R. (Remco) (m) 23

Kumas, H.H. (Hasan) (m) 24

Feringa, B.W. (Bastiaan) (m) 25

Naam kandidaat & kandidaatnummer

de With, T.P. (Thijmen Peter) (m) 26

van Andel, N. (Niels) (m) 27

van Blijderveen, J.K. (Julian) (m) 28

Doedens - Korsten, C.J.M. (Chantal) (v) 29

Meerburg, B.G. (Bastiaan) (m) 30

Subtotaal 1 Subtotaal 2

Totaal (1 + 2)
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Lijst 4 - Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

Naam kandidaat & kandidaatnummer

van 't Pad, H. (Henk) (m) 1

IJff, A.M. (Annet) (v) 2

van Leeuwen, M.A.H. (Max) (m) 3

Brink, B. (Ben) (m) 4

van Bergen, C.A.J.M. (Corné) (m) 5

Lenzen, M.J. (Michael) (m) 6

van Roosmalen, J.N.M. (Joke) (v) 7

Buskens, P.J.H. (Jean) (m) 8

van Hulsentop - van der Linden, M.E.A. 
(Marlies) (v)

9

Vink - Schutte, G.M.H. (Truus) (v) 10

Oostrum, J.C. (Jack) (m) "

Kraaijeveld, E.C.M. (Eelke) (m)

Alderliesten, C. (Christian) (m) ,3

Nieuwenhuis, G.J.A. (Gerard) (m) 14

IJssels, P. (Piet) (m)

Totaal
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Lijst 5 - Partij voor de Dieren
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

Totaal
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Lijst 6 - 50PLUS
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

Naam Kandidaat & kandidaatnummer

Fienieg, H.C. (Huib) (m) ^

Tunru, R.J. (Rob) (m) 1
van Straten, A. (Anton) (m)

Weijers, T.A. (Theo) (m)

van Eist, H.D.P. (Henk) (m) =

van Straten, M.E. (Magda) (v)

van den Bovenkamp, M. (Marjon) (v)

Verhoeks, W.H. (Wilma) (v) “1

Totaal
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Lijst 7 - Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

Totaal
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Lijst 8 - Christenunie
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het iaatste cijfer.

Totaal

Stembureau 6



Lijst 9 - AWP voor water, klimaat en natuur
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

Naam kandidaat & kandidaatnummer

van der Wedden, G.A. (Guido) (m) 1

van den Oord - de Klein, H.C.A. (Heidi) (v) ^

Daamen, S.H.B. (Stefan) (m) 3

Mollema, F.H. (Lizanne) (v) 4

bij de Lei], A.W. (André) (m) 5

Docters van Leeuwen, L. (Linda) (v) 6

Scheffe, 0. (Onno) (m) 7

Dekker, M.D.M. (Marij){v) 8

Brand, A.M. (Anne Marie) (v)
9~1

Lammere, R. (Ruud) (m) 10

Veldman, R.M.M. (Rita) (v) 11

van den Berg, C. (Kees) (m) 12

Lau, Y.H. (Laurena) (v) 13

van Vuuren, A.W.C. (Arnold) (m) 14

Bos, S.C. (Sonja) (v) 15

van den Boogaard, F.G.P.J. (Frits) (m) 16

van Wijk - de Heus, K. (Klaartje) (v) 17

Goossens, E.R. (Ed) (m) 18

Meijdam, T. (Teus) (m) 19

van der Eijk, J.H. (Koos) (m) 20

Aantjes, J.J. (Jan) (m) 21

van Kelten, J.A. (Jan) (m) 22

Timmerman, G. (Gert) (m) 23

Ribbers, D.A.J. (Dylan) (m) 24

Totaal
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Lijst 10-JA21
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

Naam kandidaat & kandidaatnummer
■1

van Nordennen, T. (Teus) (m)

Verschoor, P.C.A, (Peter) (m)

Mekkers, A.H. (Albert) (m)

Poustylnikoff, A. (Alexander) (m) *

Saija, G.S.J. (Geronimo) (m)

Totaal

Stembureau 6



Lijst 11 - Belang van Nederland (BVNL)
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

Naam kandidaat & kandidaatnummer

Roza, A.M.H. (Arie) (m) 1

Beverloo, M. (Marco) (m) 2

van Dalen, E.H. (Elbert) (m) 3

Totaal
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Lijst 12 - Water Lokaal
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

Naam kandidaat & kandidaatnummer

van Zanten, D. (Dick) (m) 1

Versluis, M. (Marjan) (v) 2

van Doesburg, J.C. (Johan) (m) 3

de Gier, J.F. (Fred) (m) 4

Pelin, A. (Annabel) (v) 5

van Rosmalen, T.H. (Jeroen) (m)

Bahimann, B.C.S. (Björn) (m)

Elmaci, I. (Ibrahim) (m) '

Schefferlie, P.C.J. (Pierre)(m)

Totaal
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Lijst 13-BBB
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

Totaal
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