
Model K-1 
(Proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen) 

Waarom een proces-verbaal? 
Met het proces-verbaal legt het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen verantwoording af over het tellen 
van de stemmen die zijn uitgebracht op de maandag en dinsdag vóór de reguliere dag van de stemming en van de 
uitkomsten daarvan. 

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 telling van de stemmen 
correct verlopen is. 

Wie vullen het proces-verbaal in en ondertekenen het? 
Alle leden van het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen zijn verantwoordelijk voor het correct en 
volledig invullen van het proces-verbaal. Na afloop van de telling van de stemmen ondertekenen alle leden die op 
dat moment aanwezig zijn het proces-verbaal. Dat zijn in elk geval de voorzitter van het gemeentelijk stembureau 
voor vervroegd stemmen en minimaal drie andere leden. 

1.Verkiezing 

Dit proces-verbaal heeft betrekking op: 
de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Nijkerk. 

2.Zitting 

Het betreft de openbare zitting van het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen in de gemeente Nijkerk. 

Datum aanvang zitting Mekacxkf---6  2C) 2 2 , 
Tijdstip aanvang zitting cx)  uur 
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tot 

Aanwezig op het gemeentelijk 
stembureau 

van 

3. Aanwezigheid leden gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen 

Houd per lid van het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen de tijden bij waarop het lid aanwezig was. 
Indien er meerdere tellocaties waren, vermeld dan per lid de locatie. 
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4. Stembureaus 

Overzicht van de nummers en locaties van alle stembureaus voor vervroegd stemmen binnen de gemeente: 

Nummer Locatie stembureau Open op 
141 Stadhuis (maandag) 14-03-2022 
145 Kerkelijk centrum de Verbinding (maandag) 14-03-2022 
151 Stadhuis (dinsdag) 15-03-2022 
155 Kerkelijk centrum de Verbinding (dinsdag) 15-03-2022 
1417 De Voorpost (maandag) 14-03-2022 
1423 Dorpshuis De Stuw (maandag) 14-03-2022 
1517 De Voorpost (dinsdag) 15-03-2022 
1523 Dorpshuis De Stuw (dinsdag) 15-03-2022 
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5. Bezwaren van kiezers tijdens de zitting van het gemeentelijk stembureau voor 
vervroegd stemmen 

Bezwaren zijn klachten of aanmerkingen van kiezers. Voorbeelden van bezwaren van kiezers: een stem op een 
stembiljet 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 die zijn ingebracht tijdens de zitting van het gemeentelijk stembureau voor vervroegd 
stemmen vast in dit proces-verbaal. Ook als het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen het er niet mee 
eens is. Heeft het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen een reactie op het bezwaar? Noteer die dan 
ook. Let op: noteer geen persoonsgegevens van kiezers. 

Bezwaren van kiezers 

6. Onregelmatigheden of bijzonderheden tijdens de zitting van het gemeentelijk 
stembureau voor vervroegd stemmen 

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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Datum: dag maand jaar 

 oI  2 i 2    

7. Leden van het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen 

Alle leden van het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen die aanwezig zijn na afloop van de telling van 
de stemmen, noteren hieronder hun naam. Dat zijn in elk geval de voorzitter van het gemeentelijk stembureau voor 
vervroegd stemmen en minimaal drie andere leden. Ga vervolgens naar rubriek 8 voor de ondertekening. 
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Bijlage : uitkomsten per stembureau voor vervroegd stemmen 
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0 

IO  

A 

B 

C 

D 

Aantal geldige stempassen 

Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas*) 

Aantal geldige kiezerspassen (pas om te stemmen in andere gemeente)* 

Het aantal tot de stemming toegelaten kiezers. Tel op! A + B + C = D 

* Kiezerspassen zijn niet van toepassing bij een gemeenteraadsverkiezing. 

2. Aantal getelde stembiljetten 

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesteld door het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen. 

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat * 

Aantal blanco stembiljetten 

Aantal ongeldige stembiljetten 

Het totaal aantal getelde stembiljetten. Tel op! E + F + G = H 

* Tel voor dit onderdeel de aantallen stemmen die op elke lijst zijn uitgebracht bij elkaar op. 

E ( 1 5 2 

F (h 

G () 

H 1f cS7 (1 

141 Stadhuis (maandag) 

Nummer stembureau voor vervroegd stemmen 141 

Locatie stembureau voor vervroegd stemmen Stadhuis (maandag) 

1. Aantal toegelaten kiezers 

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesteld door het stembureau voor vervroegd stemmen (zie rubriek 5 van het 
proces-verbaal van het stembureau voor vervroegd stemmen). 

Ck. 
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141 Stadhuis (maandag) 

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

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

Ja, ga verder met rubriek 4. 
O Nee, ga verder met het vervolg van rubriek 3. 

Naar aanleiding van het geconstateerde verschil heeft het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen de 
stempassen, kiezerspassen en volmachtbewijzen opnieuw geteld en het aantal toegelaten kiezers voor dit 
stembureau als volgt vastgesteld: 

A.2 

 

B.2 

 

C.2 0 

D.2 

 

Aantal geldige stempassen 

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

Aantal geldige kiezerspassen (pas om te stemmen in andere gemeente) * 

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

* Kiezerspassen zijn niet van toepassing bij een gemeenteraadsverkiezing. 

Let op: de onder A.2, B.2, C.2 en D.2 ingevulde aantallen komen in de plaats van de aantallen zoals 
vastgesteld door het stembureau voor vervroegd stemmen (ingevuld in rubriek 1). 

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

O Ja, ga verder met rubriek 4. 

O Nee, er zijn méér stembiljetten geteld. Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld? 

O 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. 

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 geen verklaring voor het verschil? 

Hoe vaak is er een andere verklaring voor het verschil? 

Vermeld hieronder de andere verklaringen en hoe vaak er sprake van was. 
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141 Stadhuis (maandag) 

4. Bij gecombineerde stemmingen 

Zijn er stembiljetten, stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen van een andere verkiezing aangetroffen? 

to\  Nee. 

0 Ja, er zijn stembiljetten/stempassen/volmachtbewijzen/kiezerspassen van de verkiezing van 
 aangetroffen. Deze stembescheiden moeten in 

aparte pakken worden verpakt en worden verzegeld en overgebracht naar het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente. 

Noteer hier en op het pak het nummer van het betreffende stembureau het aantal stembiljetten, dan wel 
stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen dat is aangetroffen. 
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141 Stadhuis (maandag) 

5. Aantal stemmen per lijst en kandidaat 
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141 Stadhuis (maandag) 

 

1 CDA 
Nummer 
op de lijst Aantal stemmen Naam kandidaat 

1 6 2 Blankesteijn, T.J. (Matthias) (m) 

2 2' - van de Weijer - Feuerstein, P.M. (Pam) (v) 

3 5 Veldhuizen, B. (Bert) (m) 

4 10 Bokkers, H.J. (Harry) (m) 

5 

 

Rakhorst, L.W. (Lukas) (m) 

6 

 

Meijer, H. (Rik) (m) 

7 1 Morpey, N.H.F. (Niels) (m) 

8 

 

van der Snoek, C.N. (Niek) (m) 

9 1 Hofman, J.J.W. (Jan) (m) 

10 

 

Luigjes, H. (Henk) (m) 

11 

 

Prins, G. (Guido) (m) 

12 

 

van Dasselaar, H.G. (Henk) (m) 

13 

 

Lankhorst, F.H.A. (Frank) (m) 

14 

 

Meerkerk, T. (Teunis) (m) 

15 

 

de Bruin, G.E.R. (Emiel) (m) 

16 

 

Bokkers, P.G. (Peter) (m) 

17 

 

de Leeuw den Bouter, C.A. (Ton) (m) 

18 

 

Van den Maegdenbergh, M.C.M. (Marc) (m) 

19 

 

Buijtenhuis - van Bloemendaal, B. (Beppie) (v) 

20 

 

Tiemessen, N.T.M. (Nico) (m) 

21 

 

Elgersma - Overvliet, J.S. (Judith) (v) 

Totaal 12_2_  
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141 Stadhuis (maandag) 

 

2 ChristenUnie-SGP 
Nummer 
op de lijst Aantal stemmen Naam kandidaat 

1 

 

Dijksterhuis, H.L. (Harke) (m) 

2 1 Oosterwijk, W. (Wim) (m) 

3 1 van Putten, J. (Jaco) (m) 

4 ( Lanting - van Rhee, M.T. (Marina) (v) 

5 _..Z Lok, J.J. (Hans) (m) 

6 

 

Hegeman - Mekking, P.0.G. (Nelleke) (v) 

7 L1 Aman, M.J. (Menno) (m) 

8 `~ van Wijnen, D.H.J. (Joost) (m) 

9 2 Rozema, H. (Hilbrand) (m) 

10 

 

Visser, A.T. (Tjeerd) (m) 

11 

 

Smits, C.J. (Kees) (m) 

12 

 

van Wezel, J.A.L. (Jan) (m) 

13 i van der Vlist, W.A. (Willemieke) (v) 

14 

 

Bouw, G. (Gijsbert) (m) 

15 

 

Haandrikman, H.W. (Wouter) (m) 

16 1 Petersen, W.K. (Wiechert) (m) 

17 

 

van den Bosch, S. (Siep) (m) 

18 

 

Snoek, J. (Jan) (m) 

19 

 

de Groot, R. (Rob) (m) 

20 1 van Beuzekom, A. (Aart) (m) 

21 2, Cordia, A. (Annerieke) (v) 

22 1 de Lange, F. (Frans) (m) 

23 

 

van de Beek, A. (Anton) (m) 

24 

 

den Oudsten, P. (Pieter) (m) 

25 J i Rebel, F. (Freek) (m) 
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Totaal 123  
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141 Stadhuis (maandag) 

 

3 PROgressief 21 (D66, Groen Links, PvdA) 
Nummer 
op de lijst Aantal stemmen Naam kandidaat 

611  

 

Moes, I.H. (Irene) 

2 

 

van Veen, M. (Mathias) 

3 

 

Kortink, T.G. (Tom) 

4 

 

van Hofweegen, R.J. (Rinus) 

5 

 

Ooijevaar, S. (Shemara) 

6 

 

van de Beek, A. (Adinda) 

7 

 

Eikelboom, J. (Jikke) 

8 I Craenen, G.A. (Alex) 

9 2 Laghmouchi, F. (Fatima) 

10 1 Ozan, H. (Hatice) 

11 

 

van Heugten, J. (Janneke) 

12 

 

Ruesen, R.J.L.M. (René) 

13 

 

van der Velde, E.T. (Enno) 

14 

 

Boswijk, H. (Henk) 

15 

 

Duim - Kooistra, E.T. (Lieske) 

16 

 

Kouwenhoven, Egbertus Gerhardus. (Eghard) 

17 

 

van der Meijs, A.G.M. (Bert) 

18 

 

van Mispelaar, A.C.M. (Anneke) 

19 

 

van Veelen, W.H. (Wim) 

20 

 

Aboyaakoub - Akkouh, N. (Nadya) 

Totaal 
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141 Stadhuis (maandag) 

 

4 VVD 
Nummer 
op de lijst Aantal stemmen Naam kandidaat 

1 2(1 Staal, N.G. (Niels) (m) 

2 ) Broekman - van der Pers, M. (Mariëlle) (v) 

3 -,..9 van Hussel, R. (Richard) (m) 

4 --‹ Willems, M. (Marja) (v) 

5 

 

van der Stelt, M.C. (Mark) (m) 

6 

 

Nootenboom, K.A. (Kris) (v) 

7 

 

de Coninck, W.C.J.A. (Werner) (m) 

8 

 

Ubels, S. (Simon) (m) 

9 

 

Nijeboer - van Dijk, J.B. (Jolanda) (v) 

10 

 

van de Kamp, W.N. (Wouter) (m) 

11 

 

Luigjes, T.T.R. (Tjidde) (m) 

12 

 

van der Peet, J.B. (Bas) (m) 

13 

 

Pater, J. (John) (m) 

14 

 

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

15 

 

Dekker, D. (Dirk) (m) 

16 

 

Koopman, W. (Wim) (m) 

17 

 

Terschegget, E.J. (Edith) (v) 

18 

 

van der Woerd, B. (Boudewijn) (m) 

19 1 1 van den Tweel, G. (Gerard) (m) 

Totaal 
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141 Stadhuis (maandag) 

 

5 De Lokale Partij 
Nummer 
op de lijst Aantal stemmen Naam kandidaat 

1 9_( Collignon, P.C.J. (Peter) (m) 

2 
'S R— 

van Loozen, P.M.C. (Patricia) (v) 

3 
( 1 

de Greef, H.D. (Henk) (m) 

4 

 

van Manen, Catharina Elisa Johanna. (Cathy) (v) 

5 r3 van Valkenhoef, T. (Tom) (m) 

6 

 

Bezembinder - Feiken, D. (Dyana) (v) 

7 

 

Jans, E.J.M. (Esther) (v) 

8 

 

van den Biggelaar, M.C. (Marty) (m) 

9 

 

Popken, L. (Luuk) (m) 

10 

 

Venhoek, E.M. (Else) (v) 

11 

 

Post, D.D.O. (Danny) (m) 

Totaal 
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Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat * 

Aantal blanco stembiljetten 

Aantal ongeldige stembiljetten 

Het totaal aantal getelde stembiljetten. Tel op! E + F + G = H 

* Tel voor dit onderdeel de aantallen stemmen die op elke lijst zijn uitgebracht bij elkaar op. 

E —3 / 6 

F O 

G 0 

H -gil, 

145 Kerkelijk centrum de Verbinding (maandag) 

Nummer stembureau voor vervroegd stemmen 145 

Locatie stembureau voor vervroegd stemmen Kerkelijk centrum de Verbinding (maandag) 

1. Aantal toegelaten kiezers 

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesteld door het stembureau voor vervroegd stemmen (zie rubriek 5 van het 
proces-verbaal van het stembureau voor vervroegd stemmen). 

A 28o 

B 7C 

c 

  

0 

D --? ) 6, 

Aantal geldige stempassen 

Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas*) 

Aantal geldige kiezerspassen (pas om te stemmen in andere gemeente)* 

Het aantal tot de stemming toegelaten kiezers. Tel op! A + B + C = D 

* Kiezerspassen zijn niet van toepassing bij een gemeenteraadsverkiezing. 

2. Aantal getelde stembiljetten 

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesteld door het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen. 
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145 Kerkelijk centrum de Verbinding (maandag) 

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

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

)0 Ja, ga verder met rubriek 4. 
Nee, ga verder met het vervolg van rubriek 3. 

Naar aanleiding van het geconstateerde verschil heeft het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen de 
stempassen, kiezerspassen en volmachtbewijzen opnieuw geteld en het aantal toegelaten kiezers voor dit 
stembureau als volgt vastgesteld: 

Aantal geldige stempassen 

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

Aantal geldige kiezerspassen (pas om te stemmen in andere gemeente) * 

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

Kiezerspassen zijn niet van toepassing bij een gemeenteraadsverkiezing. 

A.2 

B.2 

C.2 0 

D.2 

Let op: de onder A.2, B.2, C.2 en D.2 ingevulde aantallen komen in de plaats van de aantallen zoals 
vastgesteld door het stembureau voor vervroegd stemmen (ingevuld in rubriek 1). 

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

O Ja, ga verder met rubriek 4. 

O Nee, er zijn méér stembiljetten geteld. Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld? 

O 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. 

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 geen verklaring voor het verschil? 

Hoe vaak is er een andere verklaring voor het verschil? 

Vermeld hieronder de andere verklaringen en hoe vaak er sprake van was. 
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145 Kerkelijk centrum de Verbinding (maandag) 

4. Bij gecombineerde stemmingen 

Zijn er stembiljetten, stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen van een andere verkiezing aangetroffen? 

iy( Nee. 

0 Ja, er zijn stembiljetten/stempassen/volmachtbewijzen/kiezerspassen van de verkiezing van 
  aangetroffen. Deze stembescheiden moeten in 

aparte pakken worden verpakt en worden verzegeld en overgebracht naar het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente. 

Noteer hier en op het pak het nummer van het betreffende stembureau het aantal stembiljetten, dan wel 
stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen dat is aangetroffen. 
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145 Kerkelijk centrum de Verbinding (maandag) 

5. Aantal stemmen per lijst en kandidaat 
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145 Kerkelijk centrum de Verbinding (maandag) 

  

1 CDA 
Nummer 
op de lijst 

 

Aantal stemmen Naam kandidaat 

1 

 

1 Blankesteijn, T.J. (Matthias) (m) 

2 

 

i 5- van de Weijer - Feuerstein, P.M. (Pam) (v) 

3 

 

--i Veldhuizen, B. (Bert) (m) 

4 

 

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

5 

 

L i Rakhorst, L.W. (Lukas) (m) 

6 

  

Meijer, H. (Rik) (m) 

7 

  

Morpey, N.H.F. (Niels) (m) 

8 

  

van der Snoek, C.N. (Niek) (m) 

9 

  

Hofman, J.J.W. (Jan) (m) 

10 

  

Luigjes, H. (Henk) (m) 

11 

  

Prins, G. (Guido) (m) 

12 

 

2. van Dasselaar, H.G. (Henk) (m) 

13 

  

Lankhorst, F.H.A. (Frank) (m) 

14 

  

Meerkerk, T. (Teunis) (m) 

15 

  

de Bruin, G.E.R. (Emiel) (m) 

16 

  

Bokkers, P.G. (Peter) (m) 

17 

  

de Leeuw den Bouter, C.A. (Ton) (m) 

18 

  

Van den Maegdenbergh, M.C.M. (Marc) (m) 

19 

  

Buijtenhuis - van Bloemendaal, B. (Beppie) (v) 

20 

  

Tiemessen, N.T.M. (Nico) (m) 

21 

  

Elgersma - Overvliet, J.S. (Judith) (v) 

Totaal 81 
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145 Kerkelijk centrum de Verbinding (maandag) 

 

2 ChristenUnie-SGP 
Nummer 
op de lijst Aantal stemmen Naam kandidaat 

1 24 Dijksterhuis, H.L. (Harke) (m) 

2 14 Oosterwijk, W. (Wim) (m) 

3 16 van Putten, J. (Jaco) (m) 

4 1/ Lanting - van Rhee, M.T. (Marina) (v) 

5 — Lok, J.J. (Hans) (m) 

6 

 

Hegeman - Mekking, P.O.G. (Nelleke) (v) 

7 3 Aman, M.J. (Menno) (m) 

8 2 van Wijnen, D.H.J. (Joost) (m) 

9 j Rozema, H. (Hilbrand) (m) 

10 

 

Visser, A.T. (Tjeerd) (m) 

11 1 Smits, C.J. (Kees) (m) 

12 

 

van Wezel, J.A.L. (Jan) (m) 

13 3 van der Vlist, W.A. (Willemieke) (v) 

14 — Bouw, G. (Gijsbert) (m) 

15 

 

Haandrikman, H.W. (Wouter) (m) 

16 

 

Petersen, W.K. (Wiechert) (m) 

17 

 

van den Bosch, S. (Siep) (m) 

18 - Snoek, J. (Jan) (m) 

19 — de Groot, R. (Rob) (m) 

20 2 , van Beuzekom, A. (Aart) (m) 

21 --- Cordia, A. (Annerieke) (v) 

22 — de Lange, F. (Frans) (m) 

23 
_..... 

van de Beek, A. (Anton) (m) 

24 

 

den Oudsten, P. (Pieter) (m) 

25 

 

Rebel, F. (Freek) (m) 
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Totaal 5 
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145 Kerkelijk centrum de Verbinding (maandag) 

  

3 PROgressief 21 (D66, Groen Links, PvdA) 
Nummer 
op de lijst 

 

Aantal stemmen Naam kandidaat 

1 

 

26-3r i z3 Moes, I.H. (Irene) 

2 

 

I van Veen, M. (Mathias) 

3 

  

Kortink, T.G. (Tom) 

4 

  

van Hofweegen, R.J. (Rinus) 

5 

 

2 Ooijevaar, S. (Shemara) 

6 

  

van de Beek, A. (Adinda) 

7 

 

1 Eikelboom, J. (Jikke) 

8 

  

Craenen, G.A. (Alex) 

9 

 

1 Laghmouchi, F. (Fatima) 

10 

 

2_ Ozan, H. (Hatice) 

11 

  

van Heugten, J. (Janneke) 

12 

  

Ruesen, R.J.L.M. (René) 

13 

  

van der Velde, E.T. (Enno) 

14 

 

1 Boswijk, H. (Henk) 

15 

  

Duim - Kooistra, E.T. (Lieske) 

16 

  

Kouwenhoven, Egbertus Gerhardus. (Eghard) 

17 

  

van der Meijs, A.G.M. (Bert) 

18 

 

1 van Mispelaar, A.C.M. (Anneke) 

19 

  

van Veelen, W.H. (Wim) 

20 

 

,7 Aboyaakoub - Akkouh, N. (Nadya) 

Totaal 

28/90 



145 Kerkelijk centrum de Verbinding (maandag) 

 

4 VVD 
Nummer 
op de lijst Aantal stemmen Naam kandidaat 

1 I Staal, N.G. (Niels) (m) 

2 I I Broekman - van der Pers, M. (Mariëlle) (v) 

3 

 

van Hussel, R. (Richard) (m) 

4 I Willems, M. (Marja) (v) 

5 

 

van der Stelt, M.C. (Mark) (m) 

6 

 

Nootenboom, K.A. (Kris) (v) 

7 

 

de Coninck, W.C.J.A. (Werner) (m) 

8 

 

Ubels, S. (Simon) (m) 

9 

 

Nijeboer - van Dijk, J.B. (Jolanda) (v) 

10 

 

van de Kamp, W.N. (Wouter) (m) 

11 

 

Luigjes, T.T.R. (Tjidde) (m) 

12 

 

van der Peet, J.B. (Bas) (m) 

13 

 

Pater, J. (John) (m) 

14 

 

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

15 

 

Dekker, D. (Dirk) (m) 

16 

 

Koopman, W. (Wim) (m) 

17 
e") 
,-- — Terschegget, E.J. (Edith) (v) 

18 

 

van der Woerd, B. (Boudewijn) (m) 

19 

 

van den Tweel, G. (Gerard) (m) 

Totaal 
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145 Kerkelijk centrum de Verbinding (maandag) 

 

5 De Lokale Partij 
Nummer 
op de lijst Aantal stemmen Naam kandidaat 

1 2_ 5-  Collignon, P.C.J. (Peter) (m) 

2 25 van Loozen, P.M.C. (Patricia) (v) 

3 / de Greef, H.D. (Henk) (m) 

4 

 

van Manen, Catharina Elisa Johanna. (Cathy) (v) 

5 2 van Valkenhoef, T. (Tom) (m) 

6 

 

Bezembinder - Feiken, D. (Dyana) (v) 

7 2 Jans, E.J.M. (Esther) (v) 

8 

 

van den Biggelaar, M.C. (Marty) (m) 

 

9 Popken, 2 L. (Luuk) (m) 

10 2 Venhoek, E.M. (Else) (v) 

11 f Post, D.D.O. (Danny) (m) 

Totaal 
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Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat * 

Aantal blanco stembiljetten 

Aantal ongeldige stembiljetten 

Het totaal aantal getelde stembiljetten. Tel op! E + F + G = H 

* Tel voor dit onderdeel de aantallen stemmen die op elke lijst zijn uitgebracht bij elkaar op. 

E (j) 5—

 

F 1 

 

G 

  

H 

 

( j\ 

151 Stadhuis (dinsdag) 

Nummer stembureau voor vervroegd stemmen 151 

Locatie stembureau voor vervroegd stemmen Stadhuis (dinsdag) 

1. Aantal toegelaten kiezers 

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesteld door het stembureau voor vervroegd stemmen (zie rubriek 5 van het 
proces-verbaal van het stembureau voor vervroegd stemmen). 

Aantal geldige stempassen 

Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas*) 

Aantal geldige kiezerspassen (pas om te stemmen in andere gemeente)* 

Het aantal tot de stemming toegelaten kiezers. Tel op! A + B + C = D 

`Kiezerspassen zijn niet van toepassing bij een gemeenteraadsverkiezing. 

A 59 3 
2_ B 

c 0 

D t)65--  

2. Aantal getelde stembiljetten 

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesteld door het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen. 
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151 Stadhuis (dinsdag) 

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

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

O Ja, ga verder met rubriek 4. 
'0 Nee, ga verder met het vervolg van rubriek 3. 

Naar aanleiding van het geconstateerde verschil heeft het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen de 
stempassen, kiezerspassen en volmachtbewijzen opnieuw geteld en het aantal toegelaten kiezers voor dit 
stembureau als volgt vastgesteld: 

A.2 59

 

3 

 

B.2 

 

2 
C.2 

 

0 

D.2 665 -

 

Aantal geldige stempassen 

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

Aantal geldige kiezerspassen (pas om te stemmen in andere gemeente) " 

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

* Kiezerspassen zijn niet van toepassing bij een gemeenteraadsverkiezing 

Let op: de onder A.2, B.2, C.2 en D.2 ingevulde aantallen komen in de plaats van de aantallen zoals 
vastgesteld door het stembureau voor vervroegd stemmen (ingevuld in rubriek 1). 

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

O Ja, ga verder met rubriek 4. 

)11 Nee, er zijn méér stembiljetten geteld. Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld? 

O Nee, er zijn minder stembiljetten geteld. Hoeveel stembiljetten zijn er minder geteld? 

 

t 

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.  

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 geen verklaring voor het verschil? 

Hoe vaak is er een andere verklaring voor het verschil? 

Vermeld hieronder de andere verklaringen en hoe vaak er sprake van was. 

orleiLful uartfu)dru.- aftyni; 
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151 Stadhuis (dinsdag) 

4. Bij gecombineerde stemmingen 

Zijn er stembiljetten, stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen van een andere verkiezing aangetroffen? 

Nee. 

0 Ja, er zijn stembiljetten/stempassen/volmachtbewijzen/kiezerspassen van de verkiezing van 
 aangetroffen. Deze stembescheiden moeten in 

aparte pakken worden verpakt en worden verzegeld en overgebracht naar het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente. 

Noteer hier en op het pak het nummer van het betreffende stembureau het aantal stembiljetten, dan wel 
stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen dat is aangetroffen. 
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151 Stadhuis (dinsdag) 

5. Aantal stemmen per lijst en kandidaat 
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151 Stadhuis (dinsdag) 

 

1 CDA 
Nummer 
op de lijst Aantal stemmen Naam kandidaat 

1 e Blankesteijn, T.J. (Matthias) (m) 

2 t, van de Weijer - Feuerstein, P.M. (Pam) (v) 

3 1 1,E Veldhuizen, B. (Bert) (m) 

4 
R 

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

5 -- Rakhorst, L.W. (Lukas) (m) 

6 2 Meijer, H. (Rik) (m) 

7 

 

Morpey, N.H.F. (Niels) (m) 

8 — van der Snoek, C.N. (Niek) (m) 

9 j Hofman, J.J.W. (Jan) (m) 

10 -- Luigjes, H. (Henk) (m) 

11 j Prins, G. (Guido) (m) 

12 — van Dasselaar, H.G. (Henk) (m) 

13 — Lankhorst, F.H.A. (Frank) (m) 

14 — Meerkerk, T. (Teunis) (m) 

15 — de Bruin, G.E.R. (Emiel) (m) 

16 

 

Bokkers, P.G. (Peter) (m) 

17 _ de Leeuw den Bouter, C.A. (Ton) (m) 

18 — Van den Maegdenbergh, M.C.M. (Marc) (m) 

19 L j Buijtenhuis - van Bloemendaal, B. (Beppie) (v) 

20 — Tiennessen, N.T.M. (Nico) (m) 

21 3 Elgersma - Overvliet, J.S. (Judith) (v) 

Totaal 
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151 Stadhuis (dinsdag) 

 

2 ChristenUnie-SGP 
Nummer 
op de lijst Aantal stemmen Naam kandidaat 

1 S a 

 

Dijksterhuis, H.L. (Harke) (m) 

2 12, 

 

Oosterwijk, W. (Wim) (m) 

3 i t-1 van Putten, J. (Jaco) (m) 

4 / Lanting - van Rhee, M.T. (Marina) (v) 

5 — Lok, J.J. (Hans) (m) 

6 5 Hegeman - Mekking, P.O.G. (Nelleke) (v) 

7 ,- Aman, M.J. (Menno) (m) 

8 2, van Wijnen, D.H.J. (Joost) (m) 

9 LA Rozema, H. (Hilbrand) (m) 

10 I Visser, A.T. (Tjeerd) (m) 

11 -- Smits, C.J. (Kees) (m) 

12 -- van Wezel, J.A.L. (Jan) (m) 

13 

 

van der Vlist, W.A. (Willemieke) (v) 

14 f Bouw, G. (Gijsbert) (m) 

15 

 

Haandrikman, H.W. (Wouter) (m) 

16 — Petersen, W.K. (Wiechert) (m) 

17 ..— van den Bosch, S. (Siep) (m) 

18 - Snoek, J. (Jan) (m) 

19 

 

de Groot, R. (Rob) (m) 

20 __- van Beuzekom, A. (Aart) (m) 

21 

 

Cordia, A. (Annerieke) (v) 

22 — de Lange, F. (Frans) (m) 

23 

 

van de Beek, A. (Anton) (m) 

24 I den Oudsten, P. (Pieter) (m) 

25 — Rebel, F. (Freek) (m) 
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Totaal 130  
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151 Stadhuis (dinsdag) 

 

3 PROgressief 21 (D66, Groen Links, PvdA) 
Nummer 
op de lijst Aantal stemmen Naam kandidaat 

1 1 0 1-1 Moes, I.H. (Irene) 

2 5- van Veen, M. (Mathias) 

3 

 

Kortink, T.G. (Tom) 

4 1 van Hofweegen, R.J. (Rinus) 

5 

 

Ooijevaar, S. (Shemara) 

6 — van de Beek, A. (Adinda) 

7 

 

Eikelboom, J. (Jikke) 

8 — Craenen, G.A. (Alex) 

9 J 3 Laghmouchi, F. (Fatima) 

10 5 Ozan, H. (Hatice) 

11 I van Heugten, J. (Janneke) 

12 

 

Ruesen, R.J.L.M. (René) 

13 — van der Velde, E.T. (Enno) 

14 

 

Boswijk, H. (Henk) 

15 / Duim - Kooistra, E.T. (Lieske) 

16 

 

Kouwenhoven, Egbertus Gerhardus. (Eghard) 

17 — van der Meijs, A.G.M. (Bert) 

18 

 

van Mispelaar, A.C.M. (Anneke) 

19 

 

van Veelen, W.H. (Wim) 

20 

 

Aboyaakoub - Akkouh, N. (Nadya) 

Totaal I5O  
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151 Stadhuis (dinsdag) 

  

4 VVD 
Nummer 
op de lijst 

 

Aantal stemmen Naam kandidaat 

1 

 

Li LA Staal, N.G. (Niels) (m) 

2 

 

21 Broekman - van der Pers, M. (Mariëlle) (v) 

3 

 

1 van Hussel, R. (Richard) (m) 

4 

 

1 Willems, M. (Marja) (v) 

5 

  

van der Stelt, M.C. (Mark) (m) 

6 

 

— Nootenboom, K.A. (Kris) (v) 

7 

  

de Coninck, W.C.J.A. (Werner) (m) 

8 

 

— Ubels, S. (Simon) (m) 

9 

 

3 Nijeboer - van Dijk, J.B. (Jolanda) (v) 

10 

 

---- van de Kamp, W.N. (Wouter) (m) 

11 

  

Luigjes, T.T.R. (Tjidde) (m) 

12 

 

— van der Peet, J.B. (Bas) (m) 

13 

 

— Pater, J. (John) (m) 

14 

 

— Vennis, H.F.T. (Richard) (m) 

15 

 

— Dekker, D. (Dirk) (m) 

16 

  

Koopman, W. (Wim) (m) 

17 

 

ti Terschegget, E.J. (Edith) (v) 

18 

 

1 van der Woerd, B. (Boudewijn) (m) 

19 

 

I 1 van den Tweel, G. (Gerard) (m) 

Totaal 96 
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151 Stadhuis (dinsdag) 

 

5 De Lokale Partij 
Nummer 
op de lijst Aantal stemmen Naam kandidaat 

1 30 

 

Collignon, P.C.J. (Peter) (m) 

2 Li• 5-  van Loozen, P.M.C. (Patricia) (v) 

3 1 de Greef, H.D. (Henk) (m) 

4 1 0 van Manen, Catharina Elisa Johanna. (Cathy) (v) 

5 '2 van Valkenhoef, T. (Tom) (m) 

6 3 Bezembinder - Feiken, D. (Dyana) (v) 

7 

 

Jans, E.J.M. (Esther) (v) 

8 — van den Biggelaar, M.C. (Marty) (m) 

9 L1 Popken, L. (Luuk) (m) 

10 3 Venhoek, E.M. (Else) (v) 

11 

 

Post, D.D.O. (Danny) (m) 

Totaal 
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Aantal geldige stempassen 

Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas*) 

Aantal geldige kiezerspassen (pas om te stemmen in andere gemeente)* 

Het aantal tot de stemming toegelaten kiezers. TelopM+B+C=D 

* Kiezerspassen zijn niet van toepassing bij een gemeenteraadsverkiezing. 

A 6---_ 

 

B Li 

 

C 

 

0 
D ei a 

 

2. Aantal getelde stembiljetten 

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesteld door het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen. 

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat * 

Aantal blanco stembiljetten 

Aantal ongeldige stembiljetten 

Het totaal aantal getelde stembiljetten. Telop!E+F+G=H 

* Tel voor dit onderdeel de aantallen stemmen die op elke lijst zijn uitgebracht bij elkaar op. 

E /ia 

F D 

 

G 

H tio -i 

155 Kerkelijk centrum de Verbinding (dinsdag) 

Nummer stembureau voor vervroegd stemmen 155 

Locatie stembureau voor vervroegd stemmen Kerkelijk centrum de Verbinding (dinsdag) 

1. Aantal toegelaten kiezers 

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesteld door het stembureau voor vervroegd stemmen (zie rubriek 5 van het 
proces-verbaal van het stembureau voor vervroegd stemmen). 

IN 
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C.2 0 

A.2 

B.2 

(ia D.2 

155 Kerkelijk centrum de Verbinding (dinsdag) 

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

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

O Ja, ga verder met rubriek 4. 
O Nee, ga verder met het vervolg van rubriek 3. 

Naar aanleiding van het geconstateerde verschil heeft het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen de 
stempassen, kiezerspassen en volmachtbewijzen opnieuw geteld en het aantal toegelaten kiezers voor dit 
stembureau als volgt vastgesteld: 

Aantal geldige stempassen 

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

Aantal geldige kiezerspassen (pas om te stemmen in andere gemeente) * 

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

" Kiezerspassen zijn niet van toepassing bij een gemeenteraadsverkiezing. 

Let op: de onder A.2, B.2, C.2 en D.2 ingevulde aantallen komen in de plaats van de aantallen zoals 
vastgesteld door het stembureau voor vervroegd stemmen (ingevuld in rubriek 1). 

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

Ja, ga verder met rubriek 4. 

O Nee, er zijn méér stembiljetten geteld. Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld? 

O 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. 

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 geen verklaring voor het verschil? 

Hoe vaak is er een andere verklaring voor het verschil? 

Vermeld hieronder de andere verklaringen en hoe vaak er sprake van was. 
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155 Kerkelijk centrum de Verbinding (dinsdag) 

4. Bij gecombineerde stemmingen 

Zijn er stembiljetten, stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen van een andere verkiezing aangetroffen? 

Nee. 

0 Ja, er zijn stembiljetten/stempassen/volmachtbewijzen/kiezerspassen van de verkiezing van 
  aangetroffen. Deze stembescheiden moeten in 

aparte pakken worden verpakt en worden verzegeld en overgebracht naar het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente. 

Noteer hier en op het pak het nummer van het betreffende stembureau het aantal stembiljetten, dan wel 
stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen dat is aangetroffen. 
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155 Kerkelijk centrum de Verbinding (dinsdag) 

5. Aantal stemmen per lijst en kandidaat 
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155 Kerkelijk centrum de Verbinding (dinsdag) 

 

1 CDA 
Nummer 
op de lijst Aantal stemmen Naam kandidaat 

1 Blankesteijn, T.J. (Matthias) (m) 

2 van de Weijer - Feuerstein, P.M. (Pam) (v) 

3 Veldhuizen, B. (Bert) (m) 

<--• 4 .) Bokkers, H.J. (Harry) (m) 

5 Rakhorst, L.W. (Lukas) (m) 

6 Meijer, H. (Rik) (m) 

7 Morpey, N.H.F. (Niels) (m) 

8 van der Snoek, C.N. (Niek) (m) 

9 Hofman, J.J.W. (Jan) (m) 

10 Luigjes, H. (Henk) (m) 

11 Prins, G. (Guido) (m) 

12 van Dasselaar, H.G. (Henk) (m) 

13 Lankhorst, F.H.A. (Frank) (m) 

14 1 Meerkerk, T. (Teunis) (m) 

15 de Bruin, G.E.R. (Emiel) (m) 

16 i Bokkers, P.G. (Peter) (m) 

17 de Leeuw den Bouter, C.A. (Ton) (m) 

18 Van den Maegdenbergh, M.C.M. (Marc) (m) 

19 Buijtenhuis - van Bloemendaal, B. (Beppie) (v) 

20 Tiemessen, N.T.M. (Nico) (m) 

21 Elgersma - Overvliet, J.S. (Judith) (v) 

Totaal CL)  
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155 Kerkelijk centrum de Verbinding (dinsdag) 

  

2 ChristenUnie-SGP 
Nummer 
op de lijst 

 

Aantal stemmen Naam kandidaat 

1 

 

N .5T Dijksterhuis, H.L. (Harke) (m) 

2 

 

--) 
Oosterwijk, W. (Wim) (m) 

3 

 

1 2- van Putten, J. (Jaco) (m) 

4 

 

l 15 Lanting - van Rhee, M.T. (Marina) (v) 

5 

 

I j Lok, J.J. (Hans) (m) 

6 

 

1_ 
Hegeman - Mekking, P.O.G. (Nelleke) (v) 

7 

 

7 Aman, M.J. (Menno) (m) 

8 

  

van Wijnen, D.H.J. (Joost) (m) 

9 

  

Rozema, H. (Hilbrand) (m) 

10 

  

Visser, A.T. (Tjeerd) (m) 

11 

  

Smits, C.J. (Kees) (m) 

12 

  

van Wezel, J.A.L. (Jan) (m) 

13 

 

1\ van der Vlist, W.A. (Willemieke) (v) 

14 

 

'1 Bouw, G. (Gijsbert) (m) 

15 

 

(<7) Haandrikman, H.W. (Wouter) (m) 

16 

  

Petersen, W.K. (Wiechert) (m) 

17 

  

van den Bosch, S. (Siep) (m) 

18 

  

Snoek, J. (Jan) (m) 

19 

  

de Groot, R. (Rob) (m) 

20 

  

van Beuzekom, A. (Aart) (m) 

21 

  

Cordia, A. (Annerieke) (v) 

22 

  

de Lange, F. (Frans) (m) 

23 

  

van de Beek, A. (Anton) (m) 

24 

  

den Oudsten, P. (Pieter) (m) 

25 

  

Rebel, F. (Freek) (m) 
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Totaal log 
   

  47/90 



155 Kerkelijk centrum de Verbinding (dinsdag) 

 

3 PROgressief 21 (D66, Groen Links, PvdA) 
Nummer 
op de lijst Aantal stemmen Naam kandidaat 

1 /.__ Moes, I.H. (Irene) 

2 _ van Veen, M. (Mathias) 

3 

 

Kortink, T.G. (Tom) 

4 

 

van Hofweegen, R.J. (Rinus) 

5 

 

Ooijevaar, S. (Shemara) 

6 .1 van de Beek, A. (Adinda) 

7 

 

Eikelboom, J. (Jikke) 

8 

 

Craenen, G.A. (Alex) 

9 

 

Laghmouchi, F. (Fatima) 

10 i '‘3 Ozan, H. (Hatice) 

11 .),, van Heugten, J. (Janneke) 

12 

 

Ruesen, R.J.L.M. (René) 

13 

 

van der Velde, E.T. (Enno) 

14 

 

Boswijk, H. (Henk) 

15 

 

Duim - Kooistra, E.T. (Lieske) 

16 

 

Kouwenhoven, Egbertus Gerhardus. (Eghard) 

17 

 

van der Meijs, A.G.M. (Bert) 

18 

 

van Mispelaar, A.C.M. (Anneke) 

19 

 

van Veelen, W.H. (Wim) 

20 ‘\ Aboyaakoub - Akkouh, N. (Nadya) 

Totaal 
  

  48 / 90 



155 Kerkelijk centrum de Verbinding (dinsdag) 

 

4 WO 
Nummer 
op de lijst Aantal stemmen Naam kandidaat 

, ---

 

1 /— s% Staal, N.G. (Niels) (m) 

2 I i Broekman - van der Pers, M. (Mariëlle) (v) 

3 van Hussel, R. (Richard) (m) 

4 Willems, M. (Marja) (v) 

5 van der Stelt, M.C. (Mark) (m) 

6 Nootenboom, K.A. (Kris) (v) 

7 de Coninck, W.C.J.A. (Werner) (m) 

8 1 Ubels, S. (Simon) (m) 

9 Nijeboer - van Dijk, J.B. (Jolanda) (v) 

10 van de Kamp, W.N. (Wouter) (m) 

11 Luigjes, T.T.R. (Tjidde) (m) 

12 van der Peet, J.B. (Bas) (m) 

13 Pater, J. (John) (m) 

14 Vennis, H.F.T. (Richard) (m) 

15 Dekker, D. (Dirk) (m) 

16 Koopman, W. (Wim) (m) 

17 Terschegget, E.J. (Edith) (v) 

18 van der Woerd, B. (Boudewijn) (m) 

19 van den Tweel, G. (Gerard) (m) 

Totaal 

49/90 



155 Kerkelijk centrum de Verbinding (dinsdag) 

 

5 De Lokale Partij 
Nummer 
op de lijst Aantal stemmen Naam kandidaat 

1 ?)Li Collignon, P.C.J. (Peter) (m) 

 

2 '7 van Loozen, P.M.C. (Patricia) (v) 

3 

 

de Greef, H.D. (Henk) (m) 

4 

 

van Manen, Catharina Elisa Johanna. (Cathy) (v) 

5 1 van Valkenhoef, T. (Tom) (m) 

6 

 

Bezembinder - Feiken, D. (Dyana) (v) 

7 

 

Jans, E.J.M. (Esther) (v) 

8 

 

van den Biggelaar, M.C. (Marty) (m) 

9 

 

Popken, L. (Luuk) (m) 

10 

 

Venhoek, E.M. (Else) (v) 

11 Í Post, D.D.O. (Danny) (m) 

Totaal 

50/90 



Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat * 

Aantal blanco stembiljetten 

Aantal ongeldige stembiljetten 

Het totaal aantal getelde stembiljetten. Tel op! E + F + G = H 

* Tel voor dit onderdeel de aantallen stemmen die op elke lijst zijn uitgebracht bij elkaar op. 

E /30 

F C) 

G c--)  

H 17- O 

1417 De Voorpost (maandag) 

Nummer stembureau voor vervroegd stemmen 1417 

Locatie stembureau voor vervroegd stemmen De Voorpost (maandag) 

1. Aantal toegelaten kiezers 

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesteld door het stembureau voor vervroegd stemmen (zie rubriek 5 van het 
proces-verbaal van het stembureau voor vervroegd stemmen). 

Aantal geldige stempassen 

Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas") 

Aantal geldige kiezerspassen (pas om te stemmen in andere gemeente)* 

Het aantal tot de stemming toegelaten kiezers. Telop!A+B+C=D 

* Kiezerspassen zijn niet van toepassing bij een gemeenteraadsverkiezing. 

A 119 
B 

C 0 

D 

2. Aantal getelde stembiljetten 

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesteld door het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen. 
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1417 De Voorpost (maandag) 

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

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

32), Ja, ga verder met rubriek 4. 
O Nee, ga verder met het vervolg van rubriek 3. 

Naar aanleiding van het geconstateerde verschil heeft het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen de 
stempassen, kiezerspassen en volmachtbewijzen opnieuw geteld en het aantal toegelaten kiezers voor dit 
stembureau als volgt vastgesteld: 

A.2 11 2 

B.2 

 

C.2 0 

D.2 I 30 

Aantal geldige stempassen 

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

Aantal geldige kiezerspassen (pas om te stemmen in andere gemeente) * 

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

* Kiezerspassen zijn niet van toepassing bij een gemeenteraadsverkiezing. 

Let op: de onder A.2, B.2, C.2 en D.2 ingevulde aantallen komen in de plaats van de aantallen zoals 
vastgesteld door het stembureau voor vervroegd stemmen (ingevuld in rubriek 1). 

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

O Ja, ga verder met rubriek 4. 

O Nee, er zijn méér stembiljetten geteld. Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld? 

O 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. 

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 geen verklaring voor het verschil? 

Hoe vaak is er een andere verklaring voor het verschil? 

Vermeld hieronder de andere verklaringen en hoe vaak er sprake van was. 
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1417 De Voorpost (maandag) 

4. Bij gecombineerde stemmingen 

Zijn er stembiljetten, stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen van een andere verkiezing aangetroffen? 

Nee. 

0 Ja, er zijn stembiljetten/stempassen/volmachtbewijzen/kiezerspassen van de verkiezing van 
  aangetroffen. Deze stembescheiden moeten in 

aparte pakken worden verpakt en worden verzegeld en overgebracht naar het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente. 

Noteer hier en op het pak het nummer van het betreffende stembureau het aantal stembiljetten, dan wel 
stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen dat is aangetroffen. 
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1417 De Voorpost (maandag) 

5. Aantal stemmen per lijst en kandidaat 
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1417 De Voorpost (maandag) 

 

1 CDA 
Nummer 
op de lijst Aantal stemmen Naam kandidaat 

1 11' Blankesteijn, T.J. (Matthias) (m) 

2 

 

van de Weijer - Feuerstein, P.M. (Pam) (v) 

3 

 

Veldhuizen, B. (Bert) (m) 

4 l I Bokkers, H.J. (Harry) (m) 

5 ' Rakhorst, L.W. (Lukas) (m) 

6 

 

Meijer, H. (Rik) (m) 

7 

 

Morpey, N.H.F. (Niels) (m) 

8 

 

van der Snoek, C.N. (Niek) (m) 

9 M Hofman, J.J.W. (Jan) (m) 

10 

 

Luigjes, H. (Henk) (m) 

11 

 

Prins, G. (Guido) (m) 

12 

 

van Dasselaar, H.G. (Henk) (m) 

13 

 

Lankhorst, F.H.A. (Frank) (m) 

14 

 

Meerkerk, T. (Teunis) (m) 

15 

 

de Bruin, G.E.R. (Emiel) (m) 

16 

 

Bokkers, P.G. (Peter) (m) 

17 

 

de Leeuw den Bouter, C.A. (Ton) (m) 

18 

 

Van den Maegdenbergh, M.C.M. (Marc) (m) 

19 

 

Buijtenhuis - van Bloemendaal, B. (Beppie) (v) 

20 

 

Tiemessen, N.T.M. (Nico) (m) 

21 

 

Elgersma - Overvliet, J.S. (Judith) (v) 

Totaal 
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1417 De Voorpost (maandag) 

 

2 ChristenUnie-SGP 
Nummer 
op de lijst Aantal stemmen Naam kandidaat 

1l Dijksterhuis, H.L. (Harke) (m) 

2 ) Oosterwijk, W. (Wim) (m) 

3 7 van Putten, J. (Jaco) (m) 

4 

 

Lanting - van Rhee, M.T. (Marina) (v) 

5 

 

Lok, J.J. (Hans) (m) 

6 

 

Hegeman - Mekking, P.O.G. (Nelleke) (v) 

7 

 

Aman, M.J. (Menno) (m) 

8 1 van Wijnen, D.H.J. (Joost) (m) 

9 

 

Rozenra, H. (Hilbrand) (m) 

10 

 

Visser, A.T. (Tjeerd) (m) 

11 

 

Smits, C.J. (Kees) (m) 

12 

 

van Wezel, J.A.L. (Jan) (m) 

13 

 

van der Vlist, W.A. (Willemieke) (v) 

14 

 

Bouw, G. (Gijsbert) (m) 

15 

 

Haandrikman, H.W. (Wouter) (m) 

16 

 

Petersen, W.K. (Wiechert) (m) 

17 

 

van den Bosch, S. (Siep) (m) 

18 

 

Snoek, J. (Jan) (m) 

19 

 

de Groot, R. (Rob) (m) 

20 

 

van Beuzekom, A. (Aart) (m) 

21 

 

Cordia, A. (Annerieke) (v) 

22 

 

de Lange, F. (Frans) (m) 

23 

 

van de Beek, A. (Anton) (m) 

24 

 

den Oudsten, P. (Pieter) (m) 

25 

 

Rebel, F. (Freek) (m) 
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Totaal 
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1417 De Voorpost (maandag) 

 

3 PROgressief 21 (D66, Groen Links, PvdA) 
Nummer 
op de lijst Aantal stemmen Naam kandidaat 

1 Moes, I.H. (Irene) 

2 van Veen, M. (Mathias) 

3 Kortink, T.G. (Tom) 

4 van Hofweegen, R.J. (Rinus) 

5 Ooijevaar, S. (Shemara) 

6 van de Beek, A. (Adinda) 

7 Eikelboom, J. (Jikke) 

8 1 Craenen, G.A. (Alex) 

9 Laghmouchi, F. (Fatima) 

10 Ozan, H. (Hatice) 

11 van Heugten, J. (Janneke) 

12 Ruesen, R.J.L.M. (René) 

13 van der Velde, E.T. (Enno) 

14 Boswijk, H. (Henk) 

15 Duim - Kooistra, E.T. (Lieske) 

16 Kouwenhoven, Egbertus Gerhardus. (Eghard) 

17 van der Meijs, A.G.M. (Bert) 

18 van Mispelaar, A.C.M. (Anneke) 

19 van Veelen, W.H. (Wim) 

20 Aboyaakoub - Akkouh, N. (Nadya) 

Totaal 
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1417 De Voorpost (maandag) 

  

4 VVD 
Nummer 
op de lijst Aantal stemmen Naam kandidaat 

1 

 

'5 Staal, N.G. (Niels) (m) 

2 

  

Broekman - van der Pers, M. (Mariëlle) (v) 

3 

  

van Hussel, R. (Richard) (m) 

4 

 

1 Willems, M. (Marja) (v) 

5 

  

van der Stelt, M.C. (Mark) (m) 

6 

  

Nootenboom, K.A. (Kris) (v) 

7 

  

de Coninck, W.C.J.A. (Werner) (m) 

8 

  

Ubels, S. (Simon) (m) 

9 

  

Nijeboer - van Dijk, J.B. (Jolanda) (v) 

10 

  

van de Kamp, W.N. (Wouter) (m) 

11 

  

Luigjes, T.T.R. (Tjidde) (m) 

12 

  

van der Peet, J.B. (Bas) (m) 

13 

  

Pater, J. (John) (m) 

14 

  

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

15 

  

Dekker, D. (Dirk) (m) 

16 

  

Koopman, W. (Wim) (m) 

17 

  

Terschegget, E.J. (Edith) (v) 

18 

  

van der Woerd, B. (Boudewijn) (m) 

19 

  

van den Twee!, G. (Gerard) (m) 

Totaal 
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1417 De Voorpost (maandag) 

 

5 De Lokale Partij 
Nummer 
op de lijst Aantal stemmen Naam kandidaat 

1 4 1 o Collignon, P.C.J. (Peter) (m) 

2 

 

van Loozen, P.M.C. (Patricia) (v) 

3 b de Greef, H.D. (Henk) (m) 

4 1 van Manen, Catharina Elisa Johanna. (Cathy) (v) 

5 

 

van Valkenhoef, T. (Tom) (m) 

6 

 

Bezembinder - Feiken, D. (Dyana) (v) 

7 

 

Jans, E.J.M. (Esther) (v) 

8 

 

van den Biggelaar, M.C. (Marty) (m) 

9 

 

Popken, L. (Luuk) (m) 

10 

 

Venhoek, E.M. (Else) (v) 

11 

 

Post, D.D.O. (Danny) (m) 

Totaal 97 
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Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat * 

Aantal blanco stembiljetten 

Aantal ongeldige stembiljetten 

Het totaal aantal getelde stembiljetten. Tel op! E + F + G = H 

* Tel voor dit onderdeel de aantallen stemmen die op elke lijst zijn uitgebracht bij elkaar op. 

  

F I 

G / 

H 3-00 

1423 Dorpshuis De Stuw (maandag) 

Nummer stembureau voor vervroegd stemmen 1423 

Locatie stembureau voor vervroegd stemmen Dorpshuis De Stuw (maandag) 

1. Aantal toegelaten kiezers 

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesteld door het stembureau voor vervroegd stemmen (zie rubriek 5 van het 
proces-verbaal van het stembureau voor vervroegd stemmen). 

Aantal geldige stempassen 

Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas*) 

Aantal geldige kiezerspassen (pas om te stemmen in andere gemeente)* 

Het aantal tot de stemming toegelaten kiezers. Tel op! A + B + C = D 

* Kiezerspassen zijn niet van toepassing bij een gemeenteraadsverkiezing. 

A Z45-  (--1 

B /-46 

c 0 

D 5 eo 

2. Aantal getelde stembiljetten 

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesteld door het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen. 
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1423 Dorpshuis De Stuw (maandag) 

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

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

V, Ja, ga verder met rubriek 4. 
O Nee, ga verder met het vervolg van rubriek 3. 

Naar aanleiding van het geconstateerde verschil heeft het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen de 
stempassen, kiezerspassen en volmachtbewijzen opnieuw geteld en het aantal toegelaten kiezers voor dit 
stembureau als volgt vastgesteld: 

A.2 

 

B.2 

 

C.2 0 

D.2 

 

Aantal geldige stempassen 

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

Aantal geldige kiezerspassen (pas om te stemmen in andere gemeente) " 

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

* Kiezerspassen zijn niet van toepassing bij een gemeenteraadsverkiezing. 

Let op: de onder A.2, B.2, C.2 en D.2 ingevulde aantallen komen in de plaats van de aantallen zoals 
vastgesteld door het stembureau voor vervroegd stemmen (ingevuld in rubriek 1). 

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

O Ja, ga verder met rubriek 4. 

O Nee, er zijn méér stembiljetten geteld. Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld? 

O 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. 

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 geen verklaring voor het verschil? 

Hoe vaak is er een andere verklaring voor het verschil? 

Vermeld hieronder de andere verklaringen en hoe vaak er sprake van was. 
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1423 Dorpshuis De Stuw (maandag) 

4. Bij gecombineerde stemmingen 

Zijn er stembiljetten, stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen van een andere verkiezing aangetroffen? 

Nee. 

0 Ja, er zijn stembiljetten/stempassen/volmachtbewijzen/kiezerspassen van de verkiezing van 
  aangetroffen. Deze stembescheiden moeten in 

aparte pakken worden verpakt en worden verzegeld en overgebracht naar het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente. 

Noteer hier en op het pak het nummer van het betreffende stembureau het aantal stembiljetten, dan wel 
stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen dat is aangetroffen. 
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1423 Dorpshuis De Stuw (maandag) 

5. Aantal stemmen per lijst en kandidaat 
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1423 Dorpshuis De Stuw (maandag) 

  

1 CDA 
Nummer 
op de lijst Aantal stemmen Naam kandidaat 

   

Blankesteijn, T.J. (Matthias) (m) 

2 

 

1. van de Weijer - Feuerstein, P.M. (Pam) (v) 

3 

 

9-- Veldhuizen, B. (Bert) (m) 

4 

 

l -i Bokkers, H.J. (Harry) (m) 

5 

  

Rakhorst, L.W. (Lukas) (m) 

6 

 

— Meijer, H. (Rik) (m) 

7 

 

2._1 Morpey, N.H.F. (Niels) (m) 

8 

 

— van der Snoek, C.N. (Niek) (m) 

9 

 

' S-- Hofman, J.J.W. (Jan) (m) 

10 

 

— Luigjes, H. (Henk) (m) 

11 

 

— Prins, G. (Guido) (m) 

12 

 

— van Dasselaar, H.G. (Henk) (m) 

13 

  

Lankhorst, F.H.A. (Frank) (m) 

14 

 

____ Meerkerk, T. (Teunis) (m) 

15 

 

— de Bruin, G.E.R. (Emiel) (m) 

16 

 

- Bokkers, P.G. (Peter) (m) 

17 

 

— de Leeuw den Bouter, C.A. (Ton) (m) 

18 

 

— Van den Maegdenbergh, M.C.M. (Marc) (m) 

19 

 

— Buijtenhuis - van Bloemendaal, B. (Beppie) (v) 

20 

 

— Tiemessen, N.T.M. (Nico) (m) 

21 

  

Elgersma - Overvliet, J.S. (Judith) (v) 

Totaal  MEIM 
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1423 Dorpshuis De Stuw (maandag) 

 

2 ChristenUnie-SGP 
Nummer 
op de lijst Aantal stemmen Naam kandidaat 

1 2_3 Dijksterhuis, H.L. (Harke) (m) 

2 2_3 Oosterwijk, W. (Wim) (m) 

3 9._ van Putten, J. (Jaco) (m) 

4 5 -- Lanting - van Rhee, M.T. (Marina) (v) 

5 — Lok, J.J. (Hans) (m) 

6 ...- Hegeman - Mekking, P.O.G. (Nelleke) (v) 

7 .-- Aman, M.J. (Menno) (m) 

8 1 van Wijnen, D.H.J. (Joost) (m) 

9 — Rozenra, H. (Hilbrand) (m) 

10 ..._ Visser, A.T. (Tjeerd) (m) 

11 - Smits, C.J. (Kees) (m) 

12 

 

van Wezel, J.A.L. (Jan) (m) 

13 

 

van der Vlist, W.A. (Willemieke) (v) 

14 ..-- Bouw, G. (Gijsbert) (m) 

15 — Haandrikman, H.W. (Wouter) (m) 

16 

 

Petersen, W.K. (Wiechert) (m) 

17 1 van den Bosch, S. (Siep) (m) 

18 -- Snoek, J. (Jan) (m) 

19 

 

de Groot, R. (Rob) (m) 

20 -- van Beuzekom, A. (Aart) (m) 

21 — Cordia, A. (Annerieke) (v) 

22 2 de Lange, F. (Frans) (m) 

23 — van de Beek, A. (Anton) (m) 

24 — den Oudsten, P. (Pieter) (m) 

25 — Rebel, F. (Freek) (m) 
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Totaal ID2  
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1423 Dorpshuis De Stuw (maandag) 

 

3 PROgressief 21 (D66, Groen Links, PvdA) 
Nummer 
op de lijst Aantal stemmen Naam kandidaat 

 

1 
Moes, I.H. (Irene) 

2 9 van Veen, M. (Mathias) 

3 2, Kortink, T.G. (Tom) 

4 (A van Hofweegen, R.J. (Rinus) 

5 2_ Ooijevaar, S. (Shemara) 

6 ) -_. van de Beek, A. (Adinda) 

7 

 

Eikelboom, J. (Jikke) 

8 9-- Craenen, G.A. (Alex) 

9 

 

Laghmouchi, F. (Fatima) 

10 - Ozan, H. (Hatice) 

11 ...— van Heugten, J. (Janneke) 

12 -- Ruesen, R.J.L.M. (René) 

13 i  van der Velde, E.T. (Enno) 

14 1 1 Boswijk, H. (Henk) 

15 . (; Duim - Kooistra, E.T. (Lieske) 

16 

 

Kouwenhoven, Egbertus Gerhardus. (Eghard) 

17 

 

van der Meijs, A.G.M. (Bert) 

18 — van Mispelaar, A.C.M. (Anneke) 

19 3 van Veelen, W.H. (Wim) 

20 3 Aboyaakoub - Akkouh, N. (Nadya) 

Totaal 1   
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1423 Dorpshuis De Stuw (maandag) 

 

4 VVD 
Nummer 
op de lijst Aantal stemmen Naam kandidaat 

11
 

C 
Staal, N.G. (Niels) (m) 

2 1O Broekman - van der Pers, M. (Mariëlle) (v) 

3 

 

van Hussel, R. (Richard) (m) 

4 1 Willems, M. (Marja) (v) 

5 

 

van der Stelt, M.C. (Mark) (m) 

6 _.-- Nootenboom, K.A. (Kris) (v) 

7 — de Coninck, W.C.J.A. (Werner) (m) 

8 — Ubels, S. (Simon) (m) 

9 J Nijeboer - van Dijk, J.B. (Jolanda) (v) 

10 — van de Kamp, W.N. (Wouter) (m) 

11 9-- Luigjes, T.T.R. (Tjidde) (m) 

12 19, van der Peet, J.B. (Bas) (m) 

13 — Pater, J. (John) (m) 

14 ____ Vennis, H.F.T. (Richard) (m) 

15 ____ Dekker, D. (Dirk) (m) 

16 — Koopman, W. (Wim) (m) 

17 — Terschegget, E.J. (Edith) (v) 

18 I van der Woerd, B. (Boudewijn) (m) 

19 

 

van den Tweel, G. (Gerard) (m) 

Totaal 
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1423 Dorpshuis De Stuw (maandag) 

 

5 De Lokale Partij 
Nummer 
op de lijst Aantal stemmen Naam kandidaat 

1 53 Collignon, P.C.J. (Peter) (m) 

2 1 8 van Loozen, P.M.C. (Patricia) (v) 

3 

 

de Greef, H.D. (Henk) (m) 

4 I van Manen, Catharina Elisa Johanna. (Cathy) (v) 

5 1 van Valkenhoef, T. (Tom) (m) 

6 I Bezembinder - Feiken, D. (Dyana) (v) 

7 ____-, Jans, E.J.M. (Esther) (v) 

8 

 

van den Biggelaar, M.C. (Marty) (m) 

9 — Popken, L. (Luuk) (m) 

10 — Venhoek, E.M. (Else) (v) 

11 J U Post, D.D.O. (Danny) (m) 

Totaal 1    
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Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat * 

Aantal blanco stembiljetten 

Aantal ongeldige stembiljetten 

Het totaal aantal getelde stembiljetten. Tel op! E + F + G = H 

* Tel voor dit onderdeel de aantallen stemmen die op elke lijst zijn uitgebracht bij elkaar op. 

E -24 
F J 
G 

H 22.E  

1517 De Voorpost (dinsdag) 

Nummer stembureau voor vervroegd stemmen 1517 

Locatie stembureau voor vervroegd stemmen De Voorpost (dinsdag) 

1. Aantal toegelaten kiezers 

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesteld door het stembureau voor vervroegd stemmen (zie rubriek 5 van het 
proces-verbaal van het stembureau voor vervroegd stemmen). 

A 208 

 

B /__S 

 

C 

 

0 

   

Aantal geldige stempassen 

Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas*) 

Aantal geldige kiezerspassen (pas om te stemmen in andere gemeente)* 

Het aantal tot de stemming toegelaten kiezers. Tel op! A + B + C = D 

Kiezerspassen zijn niet van toepassing bij een gemeenteraadsverkiezing. 

2. Aantal getelde stembiljetten 

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesteld door het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen. 
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1517 De Voorpost (dinsdag) 

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

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

P Ja, ga verder met rubriek 4. 
O Nee, ga verder met het vervolg van rubriek 3. 

Naar aanleiding van het geconstateerde verschil heeft het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen de 
stempassen, kiezerspassen en volmachtbewijzen opnieuw geteld en het aantal toegelaten kiezers voor dit 
stembureau als volgt vastgesteld: 

A.2 

 

B.2 

 

C.2 0 

D.2 

 

Aantal geldige stempassen 

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

Aantal geldige kiezerspassen (pas om te stemmen in andere gemeente) * 

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

* Kiezerspassen zijn niet van toepassing bij een gemeenteraadsverkiezing. 

Let op: de onder A.2, B.2, C.2 en D.2 ingevulde aantallen komen in de plaats van de aantallen zoals 
vastgesteld door het stembureau voor vervroegd stemmen (ingevuld in rubriek 1). 

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

O Ja, ga verder met rubriek 4. 

O Nee, er zijn méér stembiljetten geteld. Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld? 

O 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. 

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 geen verklaring voor het verschil? 

Hoe vaak is er een andere verklaring voor het verschil? 

Vermeld hieronder de andere verklaringen en hoe vaak er sprake van was. 
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1517 De Voorpost (dinsdag) 

4. Bij gecombineerde stemmingen 

Zijn er stembiljetten, stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen van een andere verkiezing aangetroffen? 

Nee. 

0 Ja, er zijn stembiljetten/stempassen/volmachtbewijzen/kiezerspassen van de verkiezing van 
aangetroffen. Deze stembescheiden moeten in 

aparte pakken worden verpakt en worden verzegeld en overgebracht naar het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente. 

Noteer hier en op het pak het nummer van het betreffende stembureau het aantal stembiljetten, dan wel 
stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen dat is aangetroffen. 
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1517 De Voorpost (dinsdag) 

5. Aantal stemmen per lijst en kandidaat 
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1517 De Voorpost (dinsdag) 

  

1 CDA 
Nummer 
op de lijst Aantal stemmen Naam kandidaat 

   

Blankesteijn, T.J. (Matthias) (m) 

2 

  

van de Weijer - Feuerstein, P.M. (Pam) (v) 

3 

 

,. Veldhuizen, B. (Bert) (m) 

4 

 

n 
.'") Bokkers, H.J. (Harry) (m) 

5 

 

1 b Rakhorst, L.W. (Lukas) (m) 

6 

  

Meijer, H. (Rik) (m) 

7 

  

Morpey, N.H.F. (Niels) (m) 

8 

  

van der Snoek, C.N. (Niek) (m) 

9 

  

Hofman, J.J.W. (Jan) (m) 

10 

 

1 Luigjes, H. (Henk) (m) 

11 

  

Prins, G. (Guido) (m) 

12 

  

van Dasselaar, H.G. (Henk) (m) 

13 

  

Lankhorst, F.H.A. (Frank) (m) 

14 

  

Meerkerk, T. (Teunis) (m) 

15 

  

de Bruin, G.E.R. (Emiel) (m) 

16 

  

Bokkers, P.G. (Peter) (m) 

17 

  

de Leeuw den Bouter, C.A. (Ton) (m) 

18 

  

Van den Maegdenbergh, M.C.M. (Marc) (m) 

19 

  

Buijtenhuis - van Bloemendaal, B. (Beppie) (v) 

20 

  

Tiemessen, N.T.M. (Nico) (m) 

21 

 

-1. Elgersma - Overvliet, J.S. (Judith) (v) 
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1517 De Voorpost (dinsdag) 

 

2 ChristenUnie-SGP 
Nummer 
op de lijst Aantal stemmen Naam kandidaat 

1 V2\, Dijksterhuis, H.L. (Harke) (m) 

2 : Oosterwijk, W. (Wim) (m) 

3 t van Putten, J. (Jaco) (m) 

4 L1 Lanting - van Rhee, M.T. (Marina) (v) 

5 t Lok, J.J. (Hans) (m) 

6 :.'. Hegeman - Mekking, P.O.G. (Nelleke) (v) 

7 
n 
I. Aman, M.J. (Menno) (m) 

8 

 

van Wijnen, D.H.J. (Joost) (m) 

9 

 

Rozema, H. (Hilbrand) (m) 

10 

 

Visser, A.T. (Tjeerd) (m) 

11 

 

Smits, C.J. (Kees) (m) 

12 

 

van Wezel, J.A.L. (Jan) (m) 

13 1 van der Vlist, W.A. (Willemieke) (v) 

14 

 

Bouw, G. (Gijsbert) (m) 

15 

 

Haandrikman, H.W. (Wouter) (m) 

16 

 

Petersen, W.K. (Wiechert) (m) 

17 

 

van den Bosch, S. (Siep) (m) 

18 

 

Snoek, J. (Jan) (m) 

19 

 

de Groot, R. (Rob) (m) 

20 

 

van Beuzekom, A. (Aart) (m) 

21 

 

Cordia, A. (Annerieke) (v) 

22 

 

de Lange, F. (Frans) (m) 

23 

 

van de Beek, A. (Anton) (m) 

24 

 

den Oudsten, P. (Pieter) (m) 

25 

 

Rebel, F. (Freek) (m) 
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1517 De Voorpost (dinsdag) 

 

3 PROgressief 21 (D66, Groen Links, PvdA) 
Nummer 
op de lijst Aantal stemmen Naam kandidaat 

1 1_ Moes, I.H. (Irene) 

2 van Veen, M. (Mathias) 

3 Kortink, T.G. (Tom) 

4 van Hofweegen, R.J. (Rinus) 

5 Ooijevaar, S. (Shemara) 
<-, 

6 van de Beek, A. (Adinda) 

7 Eikelboom, J. (Jikke) 

8 Craenen, G.A. (Alex) 

9 Laghmouchi, F. (Fatima) 

10 Ozan, H. (Hatice) 

11 van Heugten, J. (Janneke) 

12 Ruesen, R.J.L.M. (René) 

13 van der Velde, E.T. (Enno) 

14 Boswijk, H. (Henk) 

15 Duim - Kooistra, E.T. (Lieske) 

16 Kouwenhoven, Egbertus Gerhardus. (Eghard) 

17 van der Meijs, A.G.M. (Bert) 

18 van Mispelaar, A.C.M. (Anneke) 

19 van Veelen, W.H. (Wim) 

20 Aboyaakoub - Akkouh, N. (Nadya) 

Totaal 
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1517 De Voorpost (dinsdag) 

 

4 VVD 
Nummer 
op de lijst Aantal stemmen Naam kandidaat 

1 I7 Staal, N.G. (Niels) (m) 

2 

 

Broekman - van der Pers, M. (Mariëlle) (v) 

3 

 

van Hussel, R. (Richard) (m) 

4 
<-5 Willems, M. (Marja) (v) 

5 j van der Stelt, M.C. (Mark) (m) 

6 

 

Nootenboom, K.A. (Kris) (v) 

7 

 

de Coninck, W.C.J.A. (Werner) (m) 

8 

 

Ubels, S. (Simon) (m) 

9 

 

Nijeboer - van Dijk, J.B. (Jolanda) (v) 

10 

 

van de Kamp, W.N. (Wouter) (m) 

11 

 

Luigjes, T.T.R. (Tjidde) (m) 

12 

 

van der Peet, J.B. (Bas) (m) 

13 

 

Pater, J. (John) (m) 

14 

 

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

15 

 

Dekker, D. (Dirk) (m) 

16 

 

Koopman, W. (Wim) (m) 

17 j Terschegget, E.J. (Edith) (v) 

18 

 

van der Woerd, B. (Boudewijn) (m) 

19 1 van den Tweel, G. (Gerard) (m) 

Totaal 
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1517 De Voorpost (dinsdag) 

 

5 De Lokale Partij 
Nummer 
op de lijst Aantal stemmen Naam kandidaat 

1 ,, — Collignon, P.C.J. (Peter) (m) 

2 van Loozen, P.M.C. (Patricia) (v) 

3 de Greef, H.D. (Henk) (m) 

4 van Manen, Catharina Elisa Johanna. (Cathy) (v) 

5 van Valkenhoef, T. (Tom) (m) 

6 Bezembinder - Feiken, D. (Dyana) (v) 

7 i U Jans, E.J.M. (Esther) (v) 

8 van den Biggelaar, M.C. (Marty) (m) 

9 Popken, L. (Luuk) (m) 

10 Venhoek, E.M. (Else) (v) 

11 Post, D.D.O. (Danny) (m) 

Totaal 7  

  80/90 
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