
Model N 10-2

Proces-verbaal van een stembureau in een gemeente/openbaar lichaam waar
een centrale stemopneming wordt verricht

De verkiezing van de leden van het bestuur van het waterschap Vallei en Veluwe
in maar12023

Gemeente

Kieskring

Nijkerk
Waterschap Vallei en Veluwe

1. Stembureau, locatie en openingstijden

1a. Stembureaugegevens tijdens stemminq

Nummer
stembureau Adres/locatie stembureau

Kruiskerk
Venestraat 44 ,3861 BX , Nijkerk

Dag Maand Jaat

15-03-2023

Openingstijden (van - tot)

07:30 21:00

í b. Stembureaugegevens tijdens tellinq (op lijstniveau)
Wanneer vond de telling (op lijstniveau) plaats?

Dag Maand Jaar

Datum t <- C ) zö 2
Waar vond de telling (op lijstniveau) plaats?

B D" telling vond in het stemlokaal plaats.

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

Tijd (van - tot)

2\ c_. (t
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2. Aanwezigheid stembureauleden

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

Aanwezig op het stembureau

Voorlette(s) Achternaam Jaat

van HOfirvegen

TiJd (van - tot)

M.M Broersma - van den Bos \5 U) L<:7 \
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3. Aantal toegelaten kiezers

Aantal toegelaten kiezers
Vul hieronder de aantallen geldige sÍempassen, volmachtsbewijzen en klezerspasse n in bij A, B en C.

Tel bij D de aantallen bij elkaar op.

Aantal geldige stempassen

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

Aantal geldige kiezerspassen(om te stemmen in een andere
gemeente)

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

Tel op +

A \tt(c
B \.; t,
c 2

\5 58
4. Aantal uitgebrachte stemmen

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat E \'r?>l
Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten

F u-
G \2

Tel op +

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

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

\s55

D

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

H



5. Verschiltussen het aantaltoegelaten kiezers en het aanta! uitgebrachte stembiljetten

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

tr NEE - Ga dan door naar rubriek 6.

p -rn - 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 verklaingen 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 zíjn geteld

Ít/ogelijke 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 (,t

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 verklaingen en het aantal keer dat deze situatie zich hebben voorgedaan)

["\'.re -r \r'L

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil C
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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 ls 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
L

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

X

7. Onregelmatighedenofbijzonderheden

Waren er onregelmatigheden of bijzonderheden tijdens de stemming en telling?
Voorbeelden: een of meer stembureauleden waren te laat of zijn niet gekomen, de sfembus was vol en er was geen
tweede stembus, het brandalarm ging af en het stemlokaal moest worden ontruimd, activiteiten in of rondom het
stemlokaal bei'nvloedden 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'x



8. Stembureauleden aanwezig bij de telling

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

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

Naam voorzrtter

Namen stembureauleden

\T\ §n G-,r « ,(f iíYYt Í^cr Acn R<:'.
\r

1 P r-.(^tö \\rÍ-'t, ,(2r.,()n

2

3

4 1 ( r.,-- rr. r\ (- íz n
5 -\a \,, _ \í-a\ \-\ ,.\.
b L\ \-í-^ Àc )

!\,' 'l --\
7



Bijlage Voorlopige telling op lijstniveau

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

Lrlstnummer en llJSlnaam Aantal stemmen

1.WD \ ,) .,

2 - ChístenUnie .1 ) -)
3. CDA .-) t L1

4 - Water Natuurlijk C\() (r
5 - Partij van de Arbeid (P v d A ) 1 3
6 - Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)

I
C1 L

7 - Lokaal Waterbeheer
Lr 5

8 - AWP voor Water Klimaat en Natuur
Cr (

9 . sOPLUS
t-r Lr

10 - Ondernemend Water \ 1

11 - Partij voor de Dieren t_5
I

12 - BBB ? I -)
13 - Belang van Nederland (BVNL) ')-) L.



Model Na 31-2: Proces-verbaal van een gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaar lichaam in een

gemeente/openbaar lichaam waar een centrale stemopneming wordt verricht

ls er voor een of meer lijsten sprake van een verschil tussen enezijds het aantal op deze lijst uitgebrachte stemmen zoals vastgesteld

door het stembureau, en anderzijds het aantal op deze lijst uitgebrachte stemmen zoals vastgesteld door het gemeentelijk

stembureau/stembureau voor het openbaa r lichaam?

tl Nee

6. Verschlllen met de door het stembureau vastgestelde lflsttotalen

E Ja -> Vul de navolgende tabel in en geef zo mogeliik een verklaring

Lijstnumm
eren-
naam

Lijsttotaal zoals vastgesteld
door gemeentelijk
stembureau/stem-bureau
voor het openbaar lichaam

Reactie gemeenteliik
stembureau/stembureau voor het
openbaar lichaam op het verschil

Lijsttotaal zoals vastgesteld door
stembureau

Er is een verschil omdat het opgegeven aantal van het

stembureau was er 1 te laag2362:Christer 23s
Er is een verschil omdat telling stembureau een te veel

WAS2633: CDA 264
Door stembureau getelde stem bleek voor een andere

lijst:3 stukslo5: Partij v; 73
Door stembureau verkeerd gesorteerd biliet hoorde bij

deze lrlst:2 stuks,986: Staatku 96

3 erbij sorteeríout 2 eraf sorterfout 1 telverschil477: Lokaal ! 45

46 Er is een telverschil, en 1 van lijst 7 naar I sorteerfoul9:5OPLUS 44
de stapel lagen van een andere partrj. Dit aan de

oversten doorgegeven37t12: BBB 373

Pagina 77 /17
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Model Na 31-2: Proces-verbaal van een gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaar lichaam in een

gemeente/openbaar lichaam waar een centrale stemopneming wordt verricht

Bijlage 2: uitkomsten per stembureau

Vul voor ieder stembureau afzonderlijk deze bijlage in.

Nummer stembureau

Locatie stembureau

4

Kruiskerk, Venestraat 44, 3861 BX Nijkerk

1. Aantal toegelaten klezers

Vul hieronder de aantallen in zoats vastgesteld door het stembureau (zie rubriek 5 van het proces-verbaal van het

stembureau)

Aantal geldige stempassen A 1 400

B 156Aantal geldige volmachtbewijzen (schrifteliik of via ingevulde stem- of kiezerspas)

Aantal geldige kiezerspassen

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

Tel op +

c 2

I 558

2. Aantal getelde stemb!fetten

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesteld door hel gemeenleliik stembureau

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat'

Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembilietten

Het totealeantal gelelde stembilietten (E + F + G = H)

, Tet voor dil onderdeet de aanlatlen stemmen die op elke ltist zijn uitgebrachl bíi elkaar op

E 1 532

F 12

G 12
T€l op r

1 55ó

3. Verschll tussen het aantal toegelaten klezers en het aanta! getelde stemblUetten

ls het aantal toegelaten krezers (rubriek 't onder D) en het aantal getelde stembiljetten (rubriek 2 onder H)gelijk?

tr Ja, ga verder met rubriek 4

, maal rea u een verklaring gegeven voor VC ron a n meer
tr of minder is en neem de verkl over Ga daarna verder met rubriek 4

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

Pagina I l17
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Model Na 31-2: Proces-verbaal van een gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaar lichaam in een

gemeente/openbaar lichaam waar een centrale stemopneming wordt verricht

Naar aanleiding van het geconstateerde verschil heeft het gemeentelilk stembureau de stem(plus)passen, kiezerspassen en
volmachtbewi,lzen opnieuw geteld en het aantal toegelaten kiezers voor dit stembureau als volgl vastgesteld:

Aantal geldige stempassen 4.2 1 400

Aantal geldige volmachtbewrjzen (schriftel|k of via ingevulde stem- of kiezerspas) 8,2 156

Aantal geldige kiezerspassen (pas ont b stemmen in andere gemeente) c.2 2

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

ls het aanlal loegelaten kiezers ( D.2 ) en het aantal getelde stembiljetten (rubriek 2 onder H ) gelijk?

Verklaar het yerschl/ Íussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde slembiljetten Vermeld hoe vaak hier sprake
van was. Er kan meer dan één verklaring zqn

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Vermeld hoe vaak de volgende situaties zich hebben voorgedaan.

Hoe vaak heeft een kiezer het stembiljet niet ingeleverd?

Hoe vaak is er een stembiljet te weinig uitgereikt?

Hoe vaak is er een stembiljet te veel uitgereikt?

Hoe vaak is er een andere verklaring voor het verschil?
Vermeld hieronder de andere verklaringen en hoe vaak er sprake van was

1 558

D Ja Ga verder met rubriek 4

tr Nee, er zijn meer stembiljetten geteld.
Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld?

u Nee, er zijn minder stembiljetten geteld
Hoeveel stembiljetlen zijn er minder geteld? 2

Hoe vaak is er geen verklaring voor het verschil? z

Pagina 2 /17
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Model Na 31-2: proces-verbaal van een gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaar lichaam in een

gemeente/openbaar lichaam waar een centrale stemopneming wordt verricht

4. BU gecomblneerde stemmlngen

Zijn er stembiljelten, stempassen, volmachtbewijzen of krezerspassen van een andere verkiezing aangetÍoffen?

E Nee.

tr Ja, er zijn stembiljetten/stem(plus)passen/volmachtbewijzen/kiezerspassen van de verkiezing van

aangetroffen. Deze stembescheiden zijn in aparte pakken verpakt en

verzegeld en overgebracht naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente.

Noteer hier het aantal stembitjetten, dan wel stempasse, , votmachtbewiizen of kiezerspassen dat ls aangetroffen

Palina3 177



IVodel Na 31-2: Proces-verbaal van een gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaar lichaam in een

gemeente/openbaar Iichaam waar een centrale stemopneming wordt verricht

5. Aantal stemmen per lljst en kandldaat

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

Lijst: I WD
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer

Naam kandidaat E

kandidaatnummeÍ

, S E. (Sjoerd) (m) I t6t0l
4

I
6

I I ltl
I I Ií!

1

ttt 2

11t

2 3

II 2 8

! r !1t

ttlt

tllt

Itll

n der Veen, B. (Bas) (m)

n de Wolfshaar, A.A. (Angèle) (v)

, l.E. (lris) (v)

M.C. (Marie Claire) (v)

G.A. (Toon) (m)

w. (wesley) (m)

M.A. (Marc) (m)

Jong, M.l.C.A. (Myriam) (v)

, H.F.T. (Richard) (m) 1

Ruils.Boersma, L.M. (Llly) (v) 11

Boer, W. (Wiebe) (m) 1

1Hardam-Postma, G.J. (Gerda) (v)

ILinnenbank, R.H.A. (Remco) (m)

Swam, R.M. (Roel) (m) ,|

M D. (Manon) (v)

Noordstar, N.A. (Niels) (m)

Dekker, D.R. (Dirk) (m)

Mackay, E. (Erlc) (m)

23

Totaal

Pagtna 4 ll7
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1

lttl

!tll

1



Model Na 3L-2: Proces-verbaal van een gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaar lichaam in een

gemeente/openbaar lichaam waar een centrale stemopneming wordt verricht

Lijst: 2 ChristenUnie
Zet in elk vakje één cijíer Begin rechts, met het laatste cijíer

Naam kandidaat &
kandidaatnummsr

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

n Dijk, C. (Carlo) (m) t1t1tgt
7

4 4

ttr 1

M+l

den Brink, W.H. (Wout) (m) tlt!

I I t7a
!!tr

I I I1t
I l3t6l

I I 11!

I ! I4I

!tll

4

t2l

2

I I t1l
tttt

Illl

!!ll

!III

I!II
2

1

1 9 4 4 2

a a2l3l6l

2Lokhorst, D.A. (André) (m)

Kramer-Schutte, M.M. (Margreet) (v)

Zandvoort, M. (Mark) (m) 4

Vlug, R.J. (René) (m)

6de Heer, C. (Kees) (m)

Verdam, J.H. (Jos) (m) 7

IKrabbendam, J.M. (Janneke) (v)

den Brink, G. (Gijs) (m)

Heer-Verheij , J.M. (Jolanda) (v)

n Aller, J. (Koos) (m)

N.J. (Niels) (m)

J.R. (Rolf) (m)

1

1'l

1

,|

14van Harten, O.J. (David Jan) (m)

15den Uijl, C.H. (Keos) (m)

16Walraven, M.M. (Margriet) (v)

de Vos, P.J. (Pieter) (m)

Treep-Wolfswinkel , M.H. (Marleen) (v)

de Poll, J. (Jaap) (m)

van de Fliert, M.J. (Maarten) (m) 20

Plug, P. (Pieter) (m) 2',1

22van den Hardenberg, P.A. (Alic€) (v)

23Kers, M.W, (Marinus) (m)

24Markus, M.H. (Huig) (m)

UÍbach-Bakker, E.J. (Liesbeth) (v) | 25

den Berg, w. (Wlm) (m)

J Y (Judith) (v)

29van Dijk, T.A. (Tonnis) (m)

30Bruins, R.M. (Roy) (m)

31Kwant-van Lagen, D.J. (Dianne) (v)

DijksteÍhuis, H.L. (Harke) (m) 32

33van Laar, H. (Hendrik) (m)

der Heide, J S. (Johan) (m)

3't Hoog, P. (Peter) (m)

, R.K. (Carla) (v)

37van den Brandhof, G.J. (Gerard) (m)

38

39

40

4',1

42

43

47

48

:49

50

Subtotaal Subtotaal 2

Totaal (1 +21
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Model Na 31-2: Proces-verbaal van een gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaar lichaam in een

gemeente/openbaar lichaam waar een centrale stemopneming wordt verricht

Lijst: 3 CDA

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

lltltsl
6

2

I I lZl
I I t2l

t1!

den Essenburg-Appeldoorn, J.

lttt

!1t
1

der Tas, M.A.J. (Marja) (v)

2

!tltlel

1

lttl
tttr

3

2 6 1

5

ttt!

2

I 12l6l3l

1

2Pansler, G.A. (Albert) (m)

3van der Heijden, W.J.T. (Wimjan) (m)

4Bronswijk, J.J. (Jeroen) (m)

5Obbink, M. (Mark) (m)

Versteeg, M. (Martijn) (m) 6

7Spekschoor, A.A.L.M. (Arno) (m)

IHardeman, M. (Michel) (m)

IDorrestijn, Taal D.J. (Didi) (v)

'10Helsen, T.P.G. (Dorus) (m)

11Bokkers, H.J. (Harry) (m)

12te Brake, D. (Dick) (m)

't3Dooper, H.F. (Hessel) (m)

14Koelewiln, T. (Tineke) (v)

't5van Hemmen, D.H.A. (Dick) (m)

't6Kemp-van de Brug, J.M. (Annemarie)

{v}

't Land, E.J. (Bert) (m) ,|

1

1Dilk, J.w.A. (As.le) (m)

rijk, P. (PieteÍ) (m)

Kloosterman-Barneveld, A.E. (Anita)
Ívl

20

21de Jong, J.L. (Jeroen) (m)

Egtberts, N.J.G. (Koos) (m) 22

Dijkstra, J.G. (Jan) (m) 23

24Lucas, P. (Peter) (m)

Zuidwijk-van Lenthe, M.D. (Dity) (v) 25

26

Kremers, R. (Roel) (m) 27

tzg

29

30

3í

32

33

34

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

Subtotaa! Subtotaal

Totaal (1 + 2l
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Model Na 3l--2: proces-verbaal van een gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaar lichaam in een

gemeente/openbaar lichaam waar een centrale stemopneming wordt verricht

Lijst: 4 Water Natuurlijk
Zet in elk vakje één cijfer Begin rechts, met het laatste cijíer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Meier, A.T.F. (Astrid)

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Hoefsloot, A.M. (Lex)I t7 t4/

8

!t!!

trll

Illl

llrl

2

!tll

ttll

ttll

1

lt

llll

1

21ltl

I I 1

! I l8!91

1

Goede, H.P. (Hans)

Uitert, D H (Dirk)

M. (Marjolein)

Holtslag, M. (Mark)

Klaveren, E.S. (Sverre)

Es, T.A.M. (Theo)

lenboom, M.J. (Greet)

Ivan der Vegte, F.G. (Fenneke)

10van der Marel, N. (Alco)

11de Graaf, Y.H.P. (Yvonne)

12

1

,|

J.W.H. (Jelle)

M. (Mariken)

M A.C. (Monique)

15Schmitz, M. (Marc)

16van Biesbergen, M.J. (Rita)

Meeuwissen, M A.T. (Margo)

1

,|

1

uis, J (Jeroen)

, S.R.E. (Sophie)

20Boswiik, H. (Henk)

21van Oosteruijk Bruijn, M.E.H.

lMariette)

22Godschalk, M.C (Marcel)

23van Geruen, M.H.F M. (Monique)

24Dirkx, G.H.P. (JoeP)

25van't Hul, B. (Bea)

26

27Beelen, H. (Hennls)

28Visser, S.J. (Sjirk)

31Bakker, J.W. (Judo)

,ijens, S.l.H. (Moon)

, J.C. (Jacob)

32Korevaar, A.W. (Arien)

Maten, F. (Frans)

rt, P.C. (Paul)

39

40

4',|

42

43

44

45

46

i. 47

48

49

50

*-l

!ll!

Subtotaal Subtotaal 2

Totaal 11 +21
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Model Na 3L-2: Proces-verbaal van een gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaar lichaam in een

gemeente/openbaar lichaam waar een centrale stemopneming wordt verricht

Lijst: 5 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)

Zet in elk vakje één cijfer Begin rechts, me[ het laatste cijfer

Naam kandidaat &
kandidaatn ummer

Maijer, M. (Mathilde) (v) t lsl4l
lt 1

5

!+l

Itll
1

ltll

1

I t l2l
ttll

tttl

ttl!

1

1

7 0

1

Brands, T. (Tom) (m)

3van Bruggen, S. (Lineke) (v)

4de Reus, J. (Jack) (m)

A. (Bert) (m)

N.A. (Annet) (v)

Jong, H J. (Harry) (m)

KruijÍ, C. (Kees) (m)

w.E.C. (wilco) (m)

1ng, O K. (Otto) (m)

1'lSpitteler, P.G. (Pete0 (m)

,|oÍ, D. (Dirk) (m)

S. (Siebren) (m) 1

1J c. (Rik) (m)

ni, S. (Sipan) (m) 1

1Kuiper, D.C. (Dico) (m)

[4ast, P A.M. (Peter) (m) 1

ithoÍ, J.G. (Johan) (m)

de Vries H.l. (Ellen) (v)

21nberg, W.A. (Willy) (m)

Dijk, E.M. (Liesbeth) (v)

H.J. (Rita) (v)

Totaal
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Model Na 31.-2:proces-verbaal van een gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaar lichaam in een

gemeente/openbaar lichaam waar een centrale stemopneming wordt verricht

Liist: 6 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)

Zet in elk vakje één cijfer Begin Íechts, met het laatste cijfer'

Naam kandidaat &

kandidaatnummer

der Wind, H.J. (Henk) I t6! 3t
4

2

1

tlll
I I l1l
tl t1t

9

4

I I !11

I I l1l

1

llll

tlll

!lll

1

9 I

1

2van Vre€swijk, B'J' (Bert)

3Polinder, L. (Lambert)

4van de, Weerd B. (Breunis)

q
van der Poel, A.J.M. (Johannes)

6Kcmp, B. (Bart)

n Lagen, G. (GeÍÍit) 7

Boer, A M. (Hans)

den Broek, B.J' (Barend)

1

11

, W. (Wout)

haap, W. (Theo)

12n de Pol, R.T' (Tom)

13Hazeleger, F. (Frans)

14Bouw, E. (Edwin)

15Wi.lnne, B.E. (Elbert)

16MuldeÍ, M.G. (Marco)

17G (Gert)

18n, AJ (Arian)

19Boswiik, G.W. (Gemln)

20van Oijkhuizen, E.H.P. (Pieter)

21

22

Totaal
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Model Na 31-2: Proces-verbaal van een gemeentelíjk stembureau/stembureau voor het openbaar lichaam in een

gemeente/openbaar lichaam waar een centrale stemopneming wordt verricht

Lijst: 7 Lokaal Waterbeheer
Zet in elk vakje één cijfer Begin rechts, met het laatste cijfer

Naam kandidaat &

kandidaatnummeÍ
Naam kandidaat &
kandidaatnummer

H. (Hendrik)Hartskamp, H.J. (Henk-Jan) I t2t4a

tttt

!t!

!!l

2

8

t7l

2

!llt

ll

I I l3l

ttrl

4 7 0

I I l417l

1

G.w. (Wim)

N.P.C. (Noèlle)

A. (Ton)

5van Bentem, C.O. (Daniëlle)

6Hazelaar, R G.H. (Rein)

7van Noort, G.J. (Gert Jan)

8Bor, M.K. (Rien)

Ivan Oieren, K. (Klaas)

van der Salm, R A.J. (René) 10

n der Kolk, M.K. (Monique) 11

12

1

Pas, G.W. (Geruin)

rbosch, J. (Jan)

Hazeleger Demmers, G. (Gabriëlle) 14

15Klandermans, P G (Piet)

't6Stutvoet, J.B. (Jan)

't7Noorloos, B.G. (Ben)

der Weerd, R.A. (Ronald)

van den Wildenberg, J.A.G.M. (Judith)

1

1

, O.P. (Oswald)

ken, H.G. (Hennie) 2

n den Brink, Jansen C. (Corrie) 22

23van Leeuwen, J. (Johan)

24van Schaik, P. (Petcr)

25van Aperen, l.P. (lgor)

H. (Henk)

der Linden, V.S.C. (Vincent) 2a

29Limburg, G.J J (Jan)

E.R. (Edwin)

3íLoo, E. (Evert)

der Kolk, J. (Jan)

37

38

39

40

41

42

4a
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i50
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Model Na 31-2: Proces-verbaal van een gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaar lichaam in een

gemeente/openbaar lichaam waar een centrale stemopneming wordt verricht

Lijst: I AWP voor Water, Klimaat en Natuur

Zet in elk vakje één cijÍer. Begin Íech[s, met het laatste cijíer

Naam kandidaat &

kandidaatnumm€r

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

M. (Maarten) (m)Megen, J.G.W. (Ron) (m) I l3t5t
2

ttll

IIII

llll

tlrl

5

I I lgl
! I a2l

t1t
2

3

1

!tll

2

tttl

M2l
!! 2 1;

9 0

ttll
I I I1I
ltll

0

I I l9l0l

1

Vlerssen, M. (Maarten) (m)

Pham, N.T. (Thy) (v)

Taal, J M. (Jiska) (v)

H. (Hillebrand) (m)

M. (Maijke) (v)

't Veld, M. (Martiin) (m)

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

A. (Ahmel) (m)

1C. (Constantiin) (m)

1r, W.A. (Willem) (m)

1Dort, A.C.A. (Andries) (m)

Duin, A.M. (Armande) (v) 1

1, A.H.M. (Ton) (m)

1ker-Veens, A G.M. (Alice) (v)

Emich, F.P. (Floris) (m)

skemuller, W.G.M. (Wouter) (m)

't8W. (Wijnand) (m)

,|
, D.G. (Douwe) (m)

M.P. (Mark) (m)

Marinkov, M. (Milica) (v) 21

Diik, T. (Tim) (m)

2Paul, C.A. (Cees) (m)

W.F J.M. (wim) (m)

, Q.E. (Quirine) (v)

I

I

.'.

......',

I

I

26

?7Burgman, R. (Rory) (m)

Manders, P.G.A. (Paul) (m)

van Oijk, J.C. (Hans) (m)

, H.L.E. (Herman) (m)

3íMeijvogel-Volk, S.T. (Tatjana) (v)

32Postma, H.J.W. (Herman) (m)

33Pol-de Visser, J.C. (Jacqueline) (v)

der Meulen, E.H (Edith) (v)

36

37

38

40

41

i42

46

47

48

49

50
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35
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Model Na 31.-2: Proces-verbaal van een gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaar lichaam in een

gemeente/openbaar lichaam waar een centrale stemopneming wordt verricht

Lijst: I SOPLUS

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

Naam kandidaat &

kandidaatnummer

Sprik, G.C. (Gerrit) (m) I t2l7 t

1

rtl

0

1

I I lzl
I I I1I
tlll

tll!

tttl

llll

ttll

Itl

3

I

4 6

trll

lll!

1

A.E.M. (Annelies) (v)

J. (Jakob) (m)

H.H. (Henri) (m)

P. (Paul) (m)

Mays, J.W.A. (Joop) (m)

Bouwman, W.W.M. (Wil) (m)

Loon, J.C.A. (John) (m)

Heuckelum, J. (Jan) (m)

1R. (Rob) (m)

11, F.G. (Frans) (m)

IBarneveld, F. (Frits) (m)

1Piekema, F.W. (Frits) (m)

ogenkamp, J.L.G. (Annie) (v)

bson, E.M. (Els) (v) 1

J.F. (Joop) (m) 1

17Kres, J.D. (Anjo) (v)

18Lodder, L.H.B. (Leendert) (m)

van Straten, A. (Anton) (m) i 19

20Donker, A.G. (Sianie) (v)

2',|

22

23

24

Totaal
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Model Na 3l--2: Proces-verbaal van een gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaar lichaam in een

gemeente/openbaar lichaam waar een centrale stemopneming wordt verricht

Lijst: 10 Ondernemend Water

Zel in elk vakje één cijÍer Begin rechts, met het laatste cijíer

Naam kandidaat &

kandidaatnummer

M. (Martine) (v) I t1t1t

Ittl
I I lll

ttll

ttll

1

2Reusken, H.J. (Heln) (m)

Sinke, J.C. (Ania) (v)

Es, A (Ad) (m)

Haas, B. (Bas) (m)

H.A. (Ton) (m)

7van Veelen, W.H. (Wim) (m)

BÍuinink, E. (Emin) (m)

IDurieux, F P.J. (Frans) (m)

10KaÍdolus, J.P. (Jouke) (m)

11Schut, D.H (Dlrk) (m)

12

'13

I

1

17

I

1

21

22

23

24

25
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Model Na 31-2: proces-verbaal van een gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaar lichaam in een

gemeente/openbaar lichaam waar een centrale stemopneming wordt verricht

Lijst: 11 Partij voor de Dieren

Zet in elk vakje eén cijíer Begin rechts, met het laatste cijfer

Naam kandidaat &

kandidaatn ummer

roters, R A. (Arjan) I t2t8l
5

8

I I lzl
I I a2a

ttll

I I !61

rtl!

tlll

Illl

5 1

2Molenkamp, R.W (Rob)

3Fransen, C.P. (Carla)

4Lie A Kwie, A.M. (Mark)

de Jong, J.P.M. (Jacqueline)

Vliet, W.M. (Nanzz)

P.J. (Pcter)

IFeenstra, H.M. (Hiske)

Leeuwen, P.E.J. (Paul)

9

1

11Moull|n, M. (Maalke)

n Hassel, F (Falco)

12Batteau, J.M. (Jesseka)

13

1

1

'17

21

Totaa!
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Model Na 3L-2: proces-verbaal van een gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaar lichaam in een

gemeente/openbaar lichaam waar een centrale stemopneming wordt verricht

Lijst: 12 BBB
Zet in elk vakje eén cijfer Begin rechts, met het laatste cijfer

Naam kandidaat &

kandidaatnummer

Hertog, E.W.J. (Erik) t2t9t1l
4 7

I I ltl

8

3

! I 11!

t2t
1

2

1

llll
I I l2a

t3t

1

Klaassen-Broekhulzen, C. (Carola)

3Davelaar, D. (Dick)

innema, J.M. (Jochem)

Ubbink, W.H. (Herman)

Dijk, D. (Dick)

7Engelbertink, W.A'A' (Wout)

IWarnas, A. (Allard)

9de Groot, J.F. (Jan)

10Adams, J W. (Jan)

Nooteboom, A.H. (André)

1t

1

G. (Gils)

P.A. (Piet Hein)

14

'15

16

't7

i 18

19

20

i21

22

23

24

25

:_
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Model Na 31-2: Proces-verbaal van een gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaar lichaam in een

gemeente/openbaar lichaam waar een centrale stemopneming wordt verricht

Lijst: 13 Belang van Nederland (BVNL)

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

Naam kandidaat &

kandidaatnummeÍ

E. (Erik) (m) I t1t3!
2

2 1

tl!

tlll

tlll

R.F. (Robert) (m)

n, w.D. (wim) (m)

F.J.M (Frank) (m)

6

7

8

I

10

i rl

12

13

14

15

'16

17

18

'I

21

22

23

24

25

....''...

.......

I

t:"

*l
I

."'..'"

.''.'..'.
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