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Model N 10-1

Proces-verbaal van een stembureau

De verkiezing van de leden van de raad van de gemeente West Maas en Waal in maart 2022

Gemeente West Maas en Waal

Waarom een proces-verbaal?
Elk stembureau maakt bij een verkiezing een proces-verbaal op. Met het proces-verbaal legt het stembureau verantwoording af 
over het verloop van de stemming en over de telling van de stemmen. Op basis van de processen-verbaal wordt de uitslag van de 
verkiezing vastgesteld. Vul het proces-verbaal daarom altijd juist en volledig in.

Na de stemming mogen kiezers het proces-verbaal inzien.
Zo kunnen zij nagaan of de stemming en de telling van de stemmen correct verlopen zijn.

Wie vullen het proces-verbaal in en ondertekenen het?
Alle stembureauleden zijn verantwoordelijk voor het correct en volledig invullen van het proces-verbaal.
Na afloop van de telling ondertekenen alle stembureauleden die op dat moment aanwezig zijn het proces-verbaal.
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M Stembureau, locatie, en openingstijden tijdens stemming

1a Stembureaugegevens tijdens stemming

Nummer

stembureau Adres/locatie stembureau Dag Maand Jaar Openingstijden (van - tot)

MFA d'n Hoender
Nieuwstraat 10, 6621 KV, Dreumel

16-03-2022 07:30 21:00

1b Stembureaugegevens tijdens telling
Als de telling op een andere locatie plaatsvindt dan de stemming, vul dan hier de gegevens In.

Nummer

stembureau Adres/locatie stembureau Dag N1aand Jaar

(P /?? f/P g/'*? ff <!^ 2 / t *3 Z&2Z
Openingstijden (van - tot)

£ 2 t

1c Geef aan of het een stembureau met beperkte toegang is
Vul hieronder in of het al dan niet gaat om een stembureau met een beperkte toegang.

Een stembureau dat toegankelijk is voor alle kiezers.
O Een stembureau met beperkte toegang.

(bij een stembureau met beperkte toegang is een waarnemer aanwezig).
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2. Aanwezigheid stembureauleden

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

Voorletter(s) Achternaam

3

rn.n Unne(

Trm

^7 diocees

Cl | l Utgiboil^ü-dU^ch-h

Aanwezig op het stembureau: 

Dag Maand Jaar

/ /
Uren (van - tot)

^ 3 Zo 22, 9 O o

Y£ 3LA IfeiAss \aa£[a
b

'b lóZmZZ ql üO AH 'AÖ

Ib ö A l^vQ'Z^ b~j Jog Hli-i \ou

U wl~QO l .A vA;'’a v/v_ ^___________________ i G> O '3 OO LU Cx2>
1^ ^

i ö\q''j\IöYï~\ \i L/ o o |-|ïj \o o

7£TcWZü?Z [2/töJI-l Z\z>&>

i o| 0 5|2-0 z-2-l 11 lp o Z- ó o

Z50 b l 3^
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3. 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.
Indien u een eerder ingevuld getal moet corrigeren kunt u dat in de rechter vakjes doen.
Streep dan het foute getal door en plaats het gecorrigeerde aantal in het rechter vak.

Ruimte voor correctie

Aantal geldige stempassen A 5^/
Aantal geldige volmachtsbewijzen (schriftelijkofvia ingevulde stem- of kiezerspas) B /z ^
Aantal geldige kiezerspassen (om te stemmen in een andere gemeente) c

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

.Tel op +

4. Aantal uitgebrachte stemmen

U gaat nu over op het tellen van het aantal stemmen uitgebracht op de stembiljetten. 
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 E '7/7

Aantal blanco stembiljetten F 2

Aantal ongeldige stembiljetten G 3

Ruimte voor correctie

.Tel op +

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

_Tel op +

Is het aantal toegelaten kiezers niet gelijk aan het aantal uitgebrachte stemmen? 
Verklaar dat op 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.
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. 
Er kan meer dan één verklaring zijn.

Aantal keren dat er een stembiljet teveel is uitgereikt

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

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)

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. 
Er kan meer dan één verklaring zijn.

Aantal keren dat een kiezer het stembiljet niet heeft ingeleverd

Aantal keren dat er een stembiljet te weinig is uitgereikt

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

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)

Stembureau 8



Stembureau 8



Model N 10-1 Proces-verbaal van een stembureau 8/32

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

Stembureau 8
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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 en bijzonderheden
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8. Stembureauleden aanwezig bij de telling

Noteer in deze rubriek de naam van alle stembureauleden die bij de telling aanwezig zijn. 
Dat zijn in elk geval de voorzitter en minimaal drie andere stembureauleden.

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

Datum:
Dag Maand/ é\-\o 3 Jaar

Naam voorzitter

1 F ÏÏÏÏ \jm I

Namen stembureauleden

2 y/s /■? ƒ

L / .0
3 L.C\ ( i>Jpxjv\ \AAPiv\ (^/xJ \JvCZAiwn

j i ï

4
3 JJ A

5 H ■ VOn ■

_______________ -—'7_____________________________________________________________________________________________
| 6

I 7

Cf UvQtHk w ck \ukc6g
u

10

11

12

13

14
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Bijlage 1: aantal stemmen per lijst en kandidaat
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Lijst 1 - FD Partij Beneden-Leeuwen

Naam kandidaat / Kandidaatnummer Aantal stemmen

Reuvers, R.A.N. (Rob) (m) 1 !

Orlemans, R.O.G.M. (Ronald) (m) 2

van Dreumel, C.G.H.M. (Cees) (m) 3 /

Buil -de Heus, A.J.M.M. (Anita) (v) 4

Hoefnagel, J.H.M. (Jan) (m) 5

van Erp, B.D. (Brent) (m) 6 /

van den Heuvel, I.B.H.D. (Ivo) (m) 7 X

van Rossum, L.T.A. (Loes) (v) 8 /

van den Hurk, E.H.A.J (Edwin) (m) 9 z'

Walraven, H.H.M. (Miranda) (v) 10 /

de Vree, A.C.J. (Lard) (m) 11 i
van Hees, G.P.J. (Gé) (m) 12

Krouwel, H.C.C.P. (Hilde) (v) 13 z'

van de Geijn, L.J. (Leo) (m) 14 r

Fogteloo, R.A.T. (Rob) (m) 15

van Haren, R.A.TW. (Rini) (m) 16

Oosterhout - Kirchberg, E. (Esther) (v) 17 s'

Buil, W.J.M. (Willem) (m) 18 r~

Romijnders, M.T.M. (Rini) (m) 19

Theunissen, R.W.B.M. (René) (m) 20

Bronmans, F.J.M. (Frans) (m) 21

Gremmen, M.J. (Maurice) (m) 22 X"
Weijers, N.B.M. (Nina) (v) 23 /■

van de Ven, H.M.P. (Henk) (m) 24 X

van Gelder - Tijnagel, A.G.J.M. (Astrid) (v) 25

Hijmans, W.P. (Wil) (m) 26

van Rossum - van Dinteren, D.A.A. (Dorien) (v) 27

Naam kandidaat / Kandidaatnummer Aantal stemmen

Megens, A.G.W.M. (Haske) (m) 28

Nout, C.C.C. (Carl) (m) 29 /f

van den Hurk - van Heek, G.S. (Addy) (v) 30 f

de Kok - de Vries, S.R.M. (Sharon) (v) 31 I
de Koek, O.J.C. (Olav) (m) 32 f
van Baal, M. (Mark) (m) 33 '

van den Hurk, J.T. (Hans) (m) 34

van Zuiden, M.A. (Mark) (m) 35

van den Hurk, M.W.G. (Maxime) (v) 36

van Oss, M.G.P. (Rinus) (m) 37

van Zwam, N.C.F. (Nico) (m) 38 I
Bronmans - van Zon, W.J. (Willie) (v) 39

Verbruggen, F.M. (Frans) (m) 40 f
Tengnagel, F.J.M. (Frank) (m) 41

van den Hurk, B.J.P. (Beaudil) (m) 42

van Geffen, W.O.P. (Willy) (v) 43

Scheer, P.J. (Peter) (m) 44 \
van Kerkhof, M.A.J.M. (Marlies) (v) 45

Koolhout, A.A.M. (André) (m) 46

Buil, W.W.M. (Wim) (m) 47

de Jong, C.W. (Vincent) (m) 48 /

Subtotaal

Tel op +

II I Subtotaal
Tel op +

■ I I

Zet in elk vakje één cijfer. Zet in elk vakje één cijfer.

Begin rechts met het laatste cijfer. Begin rechts met het laatste cijfer.

Totaal 1 + 2
_Tel op n

f.
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Zet in elk vakje één cijfer.

Begin rechts met het laatste cijfer.
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Lijst 2 - WD

Naam kandidaat / Kandidaatnummer Aantal stemmen Naam kandidaat / Kandidaatnummer Aantal stemmen

Subtotaal m
Tel op +

/ £ 3 Subtotaal
Tel op +

Zet in elk vakje één cijfer. Zet in elk vakje één cijfer.

Begin rechts met het laatste cijfer. Begin rechts met het laatste cijfer.

Totaal 1+2
_Tel op +

± 3
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Zet in elk vakje één cijfer.

Begin rechts met het laatste cijfer.
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Lijst 3 - F.D. Dreumel

Naam kandidaat / Kandidaatnummer Aantal stemmen Naam kandidaat / Kandidaatnummer Aantal stemmen

Peters, H.J. (Erik) (m) 1 / 2 H
Wassink, N. (Erik) (m) 2 é H
van Coolwijk - van Sonsbeek, C.W.M.M.

(Conny) (v)

3

3 3
Driessen, T.F. (Tom) (m) 4 O
van den Heijkant, P.J. (Piet) (m) 5 /
van Gent - de Waal, K.J.A.C. (Karin) (v) 6 2 '2
van Lent, M.E.J. (Paul) (m) 7 7 z
de Vree, V.A. (Vivian) (v) 8 / ¥
van de Geer, H.J.M. (Huub) (m) 9 /
Strik, F. (Frans) (m) 10 2
Vermeer, J.M. (Janneke) (v) 11 / 5"
Conté, M. (Mamadou) (m) 12 / /
Remmits, T.M. (Theo) (m) 13 7
Peters, M.B. (Roos) (v) M 1'/
Welie, W.H.J. (Willem) (m) 15 é
van Deursen, M.A.G.J. (Max) (m) 16

den Bieman, J.T.M. (Jitse) (m) 17 A
Schonenberg, L.J.A. (Lesley) (m) 18 1
Jagtenberg - Brouwer, J.E.A. (Judith) (v) 19*~ /o
Kolvenbach, B.G.J.P. (Brent) (m) 20 7
van Mourik, S.C.H.P. (Sjoerd) (m) 21 ' 77
Riepe, M.H. (Mark) (m) 22 Z
Verhoeff, H.J. (Erik) (m) 23 Z
van Os, J.A. (Antoon) (m) 24 /.
van Gaaien - van den Bergh, D. (Dicky) (v) 25 2
Hol, J.G.L. (Rob) (m) 26

Heesakker, B.M. (Ben) (m) 27 ƒ

van Koolwijk, J.G.A. (John) (m) 28 2
van Doremalen - Dobbelsteen, L.G.J. (Ellen) 29

(v)
/

van Leur, R.G. (Robbert) (m) 30

van Leeuwen, W.J.M. (Willy) (m) 31

van Uden, H.G.W.M. (Rick) (m) 32 /

Kooijmans, J.L. (Jan) (m) 33 /

van Wijk, H.J.T. (Henk) (m) 34

van Wezel - Sas, J.H.M. (Anja) (v) 35

de Vree, A.H.M. (Ton) (m) 36 7

Subtotaal ■
Tel op +

i Subtotaal
62 Tel op +

¥*

Zet in elk vakje één cijfer. Zet in elk vakje één cijfer.

Begin rechts met het laatste cijfer. Begin rechts met het laatste cijfer.

Totaal 1 + 2
Tel op +

h ó 7
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Zet in elk vakje één cijfer.

Begin rechts met het laatste cijfer.
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Lijst 4 - F.D. Maasdorpen

Naam kandidaat / Kandidaatnummer Aantal stemmen

de Leeuw, C.J. (Chris) (m) 1 1
Roffelsen, C. (Cees) (m) 2 /
van den Boom - Witzel, M.A.A. (Marieke) (v) 3 Z
van Lent, J.G.W. (Jan) (m) 4 l
van Elk, D.J.C. (Daniëlle) (v) 5 /
de Vaan, M.A.C. (Maurice) (m) 6 /
Hijmans, R.I.J.M. (Ineke) (v) 7 /
Rambach, J.A.H.M. (Joseph) (m) 8 Z
Timmerman, H.J.P (Hidde) (m) 9 X
van Wichen, W.F. (Wout) (m) 10 /
Wessels - Strik, J.G.P. (Joanne) (v) 11 /
Soetekouw, F.W. (Wilfred) (m) 12 X
van Summeren, B.A. (Bram) (m) 13 /
van Ooijen, F.J.P. (Frank) (m) 14 /
van Kraaij, J.P.M. (Jan) (m) 15 /
Jansen, M.A.E. (Milü) (v) 16 /
Petit, E. (Emile) (m) 17 X
Vermeulen, A.G.W. (Sandra) (v) 18 /
Konings, S.F.J. (Stan) (m) 19 x
Kuijpers, J.A.J. (Jelle) (m) 20 x
Fenten, J.J. (Jesse) (m) 21 X
de Kok, J.M.J.M. (Marcel) (m) 22 X
van Uden, B.A.W. (Bart) (m) 23 /
van Lent, J.J.A. (Jack) (m) 24 /
Roffelsen - Savelkouls, A.J.P.M. (Albertine) (v) 25 X
de Leeuw, W.J.M. (Wouter) (m) 26 X
Koolhaas, M.H. (Mike) (m) 27 X

Naam kandidaat / Kandidaatnummer Aantal stemmen

Senn, J. (Janou) (v) 28

Brouwer, H. (Erik) (m) 29 /
van der Wielen, W.C.M. (Greet) (v) 30

Schuurmans, M.C.J.M. (Rien) (m) 31 /
Wessels, P.F. (Piet) (m) 32 /
van Sonsbeek - Savelkouls, J.T.W. (Jozé) (v) 33 /
Banken, J.P.H. (Jorrit) (m) 34 X
Hol, A.G.A.T. (Arjan) (m) 35 X
van Wijk - Reuvers, C.A. (Cilia) (v) 36 X
Roeffen, C.T. (Christiaan) (m) 37 /
de Leeuw - Hermans, P.H.M. (Petra) (v) 38 y
van Heek, E.A. (Evert) (m) 39 X
Savelkouls, P.P.W.H. (Paul) (m) 40 z
Rutten, J.W.M. (Jan) (m) 41 X
van Geenen, J.W.M. (Jan) (m) 42 X
van den Brand, G.W.H.I.M. (Gerard) (m) 43 /
van Rossum, C.C.W.M. (Chris) (m) 44 7“

Subtotaal

Tel Op Hl

f
Zet in elk vakje één cijfer.

Subtotaal m
Tel op +

/
Zet in elk vakje één cijfer.

Begin rechts met het laatste cijfer. Begin rechts met het laatste cijfer.

Totaal 1 + 2
_Tel op h

/£>

Stembureau 8



Model N 10-1 Proces-verbaal van een stembureau 23/32

Zet in elk vakje één cijfer.

Begin rechts met het laatste cijfer.
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Lijst 5 - F.D. Wamel

Naam kandidaat / Kandidaatnummer Aantal stemmen Naam kandidaat / Kandidaatnummer Aantal stemmen

van Echteld, F.J.G.M. (Frans) (m) 1 2
Janssen, J.F.C. (Sjaak) (m) 2

Mol - van de Camp, J.E.M. (Ans) (v) 3 /
van Zwolgen, P.M.L.W. (Piet) (m) 4

Walraven, T.W.A. (Twan) (m) 5

Janssen - van IJzendoorn, H.A.P. (Hanne) (v) 6 l
van Dodeweerd, M.J.W. (Mark) (m)

van der Zandt, M.W. (Monique) (v) 8

Koolhout, M.H.G. (Maarten) (m) 9

Paul - van Bemmel, A.F. (Jeanine) (v) 10

Vernooij, G.J.M. (Gerard) (m) 11

Ploegmakers. C.T.C. (Karlijn) (v) 12

Gosselink, W.J.M. (Mark) (m) 13

van Wel, F. (Famke) (v) 14

van Leur, L. (Luuk) (m) 15

Janssen, L.M.J.H. (Lotte) (v) 16

van Echteld, S.M.F. (Siem) (m) 17

Koolhout, P.P.G. (Pieter) (m) 18

van Dijk, P.U.A.A. (Pepijn) (m) 19

Wijgerse, L.M.C. (Lieke) (v) 20

van Kruijsbergen, A.W.J. (Arno) (m) 21

van Stippent, J.P.A. (Jack) (m) 22

van Wijk, A.W.H. (Anthony) (m) 23

van Stigt, J.G. (Jacco) (m) 24

Lamers, J.M. (Jan) (m) 25

Post - Witsiers, C.A.T. (Monique) (v) 26

Zondag, G.P.J. (Gerard) (m) 27

Janssen, B.J.M. (Ben) (m) 28

van Rossum, A.J. (Toon) (m) 29

Tel op +

Subtotaal Ü Subtotaal

Zet in elk vakje één cijfer. Zet in elk vakje één cijfer.

Begin rechts met het laatste cijfer. Begin rechts met het laatste cijfer.

Totaal 1 + 2
Tel op +□
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Zet in elk vakje één cijfer.

Begin rechts met het laatste cijfer.
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Lijst 6 - CDA

Naam kandidaat / Kandidaatnummer Aantal stemmen

van Gelder, F.J.J. (Frans) (m) 1 7
van Ooijen, V.W. (Vince) (m) 2 /
Schellekens, H.P.A.M. (Riky) (v) 3 1 ƒ
Romijnders, L.B.M. (Lambert) (m) 4 3
Beijer, M.W.M. (Max) (m) 5

Steenkamp jr., Th.G.M. (Thomas) (m) 6 1
Verploegen, H.M. (Harry) (m) 7

van den Hurk, L.J.C.H. (Luca) (m) 8

Wiersma, T. (Tjebbe) (m) 9

de Beer, A.J.A. (René) (m) 10

Jagtenberg, J.W. (Wim) (m) 11

van der Poel, C.J.Th. (Cees) (m) 12

Salet, F.H.M. (Ineke) (v) 13

van Toor, RG. (Piet) (m) 14

Triemstra, E.R. (Erik) (m) 15

Konings, A.J.P. (Bert) (m) 16

Steenkamp sr., TH.A.M. (Thomas) (m) 17

van Grinsven, C.J.M. (Karei) (m) 18

van Gelder, H.M.M. (Ineke) (v) 19

Mulders, H.R.N.W. (Henk) (m) 20 /

Tel op +

Subtotaal

Zet in elk vakje één cijfer. 

Begin rechts met het laatste cijfer.

Totaal 1
.Tel op +

3 <9

Zet in elk vakje één cijfer.
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Begin rechts met het laatste cijfer.
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Lijst 7 - Sociaal Maas en Waal

Naam kandidaat / Kandidaatnummer Aantal stemmen

Donkers, P.B.M. (Piet) (m) 1 / 7
Hooijmans, A.H.M. (Ton) (m) 2 U
Rubens, M.P.J. (Maikel) (m) 3 3
Siegers, 0. (Onno) (m) 4

Koornstra, A.M. (Anja) (v) 5 Z 3
Kros, L. (Leo) (m) 6

Derksen, S. (Sander) (m) 7 i
Olthoff, J. (Jacobijn) (v) 8

Schipper, H.C. (Hans) (m) 9

Kuiper, D. (Daan) (m) 10

de Leeuw, M.A.J. (Mieke) (v) 11 /
van der Donk - van Tiem, M. (Monique) (v) 12 /
Meerman, R.A.J.M. (Ad Arma) (m) 13 / **

Gerritsen, T.H.L.M. (Doretle) (v) 14

Simonis, R.G.L.A. (Siem) (m) 15 3
van IJsseldijk, W.G.H. (Wilma) (v) 16 s *

van der Wal, N.C. (Niels) (m) 17 /
Kalshoven, J.G. (Hans) (m) 18 1

Tel op +

Subtotaal

Zet in elk vakje één cijfer. 

Begin rechts met het laatste cijfer.

Totaal 1

%
_Tel op h

Zet in elk vakje één cijfer.
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Begin rechts met het laatste cijfer.
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Lijst 8 - F.D. Boven-Leeuwen

Naam kandidaat / Kandidaatnummer Aantal stemmen Naam kandidaat/ Kandidaatnummer Aantal stemmen

Hensen, T. (Theo) (m) 1 ,

van den Hurk, J.R. (John) (m) 2

Tijnagel, B.G. (Bas) (m) 3

van Doorn, H.J.O. (Oscar) (m) 4

van Aanholt, G. (Gijs) (m) 5

Jaspers, J.W. (Jan Willem) (m) 6

de Keijzer, A.M.M. (Arnold) (m) 7

de Ruiter - Coppes, M.P. (Mies) (v) 8

van Swam, A.P.M, (Bert) (m) 9

Tijnagel, M.G.M.P. (Mark) (m) 10

van der Wielen, P.C.J.M. (Peter) (m) 11

Doornewaard - Kessels, E.A.M. (Evita) (v) 12

van Eldijk, M.H. (Maarten) (m) 13

Beijer, A.C.M. (Noud) (m) 14

Hommersom, W. (Willy) (m) 15

Verhoeven, G.G.G. (Goert) (m) 16

Berendsen, H.A.C.J. (Hennie) (m) 17

Buil - den Bieman, F.C.M. (Femke) (v) 18

Tijnagel, M. (Martijn) (m) 19

van Kruisbergen - Rijken, J.G.C.M. (Joke) (v) 20

Gorter, J. (Jan) (m) 21

van Halen, J.W.M.M. (Jan) (m) 22

van Oijen - Noij, S.G. (Sonja) (v) 23

Tijnagel, G.A.P. (Geert) (m) 24

van Dijk, B.A.G. (Berrie) (m) 25

Janssen Steenberg - den Bieman, B.M.C.P. 26

(Bregje) (v)

Arentsen, A.G. (Arno) (m) 27 j

Bolk, W.A.L. (Wim) (m) 28

Tel op + Tel op +

Subtotaal WLl Subtotaal mr
Zet in elk vakje één cijfer. Zet in elk vakje één cijfer.

Begin rechts met het laatste cijfer. Begin rechts met het laatste cijfer.

Totaal 1 + 2
_________________ Tel op +

/lllll
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Zet in elk vakje één cijfer. 

Begin rechts met het laatste cijfer.
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Bijlage 2: Voorlopige telling op lijstniveau
(alleen in te vullen bij schorsing stemopneming)

Let op: U vult deze bijlage alleen in als de voorzitter, na overleg en in overeenstemming met de burgemeester, de telling schorst, 
omdat de tellers zo vermoeid dreigen te raken dat van een zorgvuldige stemopneming redelijkerwijs geen sprake meer kan 
zijn. Een schorsing kan pas plaatsvinden nadat het stembureau ten minste eerst het aantal toegelaten kiezers heeft vastgesteld 
(rubriek 3) en een voorlopige telling op lijstniveau heeft verricht. U vult de resultaten van de voorlopige telling op lijstniveau in 
deze bijlage in. De definitieve telling verricht het stembureau de volgende dag.

Lijstnummer en lijstnaam Aantal stemmen

1 - FD Partij Beneden-Leeuwen

2-WD

3 - F.D. Dreumel

4 - F.D. Maasdorpen

5 - F.D. Wamel

6-CDA

7 - Sociaal Maas en Waal

8 - F.D. Boven-Leeuwen

Zet in elk vakje één cijfer. 

Begin rechts met het laatste cijfer.
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