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Model N 10-1

Proces-verbaal van een stembureau

De verkiezing van de leden van het bestuur van het waterschap De Stichtse Rijnlanden

in maart 2023

Gemeente Zeist

Kieskring Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

 

 

Let op! Alleen in te vullen door het gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaar

lichaam, indien van toepassing

Het gemeentelijk stembureau heeft vastgesteld dat de in dit proces-verbaal opgenomen aantallen niet allemaal juist zijn.

Het gemeentelijk stembureau heeft zelf de juiste aantallen vastgesteld. Zie voor de correcties het corrigendum bij dit

proces-verbaal.

Het corrigendumis vastgesteld op: [_J[_F{_JL_JLIL_JL_] (dd-mm-ffj)JEIL] Ctijd)

im

In opdracht van het centraal stembureau heeft het gemeentelijk stembureau de in dit proces-verbaal opgenomenaantallen

(opnieuw) onderzocht. Dezeblijken niet allemaaljuist te zijn. Het gemeentelijk stembureau heeft zelf de juiste aantallen

vasigesteld. Zie voor de.correcties het corrigendum bij dit proces-verbaal.

Hetcorrigendumis vastgesteld op: [_if_+{_il_H—l_I_IL_] (de-mm-jiji) [_11_}:f_I_] (tiie)   
 

Ln Stembureau, locatie, en openingstijden tijdens stemming

ta. Stembureaugegevenstijdens stemming

 

          
 

 

Nummer

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

Restaurant Jagershuys . .

8 Jagersingel 15 , 3707 HW Zeist 15-03-2023 07:30 21:00

1b. Stembureaugegevenstijdenstelling

Wanneervonddetelling piaats?

Dag Maand Jaar Tijd (van - tot)

Datum: IS o3 | 20223 | [eartleool-lorlool     
 

Waar vond de telling plaats?.

wf De telling vond in het stemlokaal plaats.

0 De telling vond op een andere locatie plaats. Adres of omschrijving locatie:
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Ke Aantal toegelaten kiezers

Aantal toegelaten kiezers

Vul hieronder de aantallen geldige stempassen, volmachtsbewijzen en kiezerspassenin bij A, B en C.
Telbij D de aantallen bij elkaar op.

 

Aantal geldige stempassen 5?
 
 Aantal geldige volmachtsbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem-

of kiezerspas) oO
 
 Aantal geldige kiezerspassen(omte stemmen in een andere
gemeente)    —

 

Totaalaantal toegelaten kiezers (A+B+C=D) a bS yy

Tal op +

 
ue Aantal uitgebrachte stemmen

U gaat nu de stembiljetten tellen en beoordelen.

Het aantal getelde stemmen moet gelijk zijn aan het aantal toegelaten kiezers (D= H).

Vul hieronder de aantallen in en tel. deze bij elkaar op.

 

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat 654
 
 

Aantalblanco stembiljetten

 

q
 
 

Aantal ongeldige stembiljetten    —

 

Totaal aantal getelde stemmen(E+F+G=H) a Z Ss 5

Ís het aantal toegelaten kiezers niet gelijk aan het aantal uitgebrachte stemmen?

Verklaar dat op de volgende pagina.

Stembureau 8
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Verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal uitgebrachte stembiljetten

Ís er een verschil tussen het aantal toegelaten kiezers (rubriek 3, onderdeel D) en het aantal uitgebrachte stemmen

(rubriek 4, onderdeel H)?

NEEGa dan door naarrubriek 6.

[1 JA — Verklaar dan hieronder het verschil, doorin te vullen hoe vaak u onderstaande situaties heeft geconstateerd.

 

 

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

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

 

Aantal keren dat er een stembiljet teveelis uitgereikt
 

 

Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil
(vermeld hieronderde andere verklaringen en het aantàl keerdat deze situatie zich hebben voorgedaan)    
 

 

 

   
Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil
 

    Er zijn   minder stembiljetten geteld: Noteerhoeveel stembiljettener minder zijn geteld. en  
 

Mogelijke verklaringen voorhet verschil
Vermeld hieronder het aantal keerdat de‘onderstaandesituaties zich hebben voorgedaan,

 

Aantal keren dat een kiezer het stembiljet niet heeft ingeleverd
 

 

Aantal keren dat er een stembiljet te weinig is uitgereikt
 

 

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

 

 

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

Hebben aanwezige kiezers bezwaren geuit?

Bezwarenzijn 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 vastin dit proces-verbaal. Ook als het stembureau het niet eens is met de kiezer. Heeft

het stembureau een reactie op het bezwaar? Noteer die dan ook.

Let op: noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezwaren van kiezers tijdens de telling
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Te 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 sterlokaal moest worden ontruimd, activiteiten in of rondom het

stemlokaal beïnvloedden de kiezer.

Omschrijf de onregetmatigheden of bijzonderheden en vermeld hoe vaak hier sprake van was.

Let op: noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

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

 

Stembureau 8



Model N 10-1 Proces-verbaal van een stembureau 12/25

Lijst 1 - Water Natuurlijk
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatstecijfer.

„Naam kandidaat;& kändidaatnummef.: Naam kandidaat &Kandidaatiummer::

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  
 

 

 

 

 

 

    

Otterman, J.A, (Els) (v) ! : 9) Beukema, T.E. (Titia) (v)

Oskam, G.A. (Gerda) (v) ; iy Boot, J.L.J. (Jaap) (m)}

Verkerk, M.P. (Maarten) (m) ; : : | Tigchelhoff, A. (Alie) (v}

van der Heijden, J. (Jaap) {m) i ' ' Kloppenborg, J.F.M. (Jos) (m)

Smit, EW. (Wyke) (v) tn2. Jansen, B. (Dineke)(v)

Jansen, M.L.E. (Martin) (m)} : i 1 de Vroomen, T.O.N, (Dieter) (m)

Werkhorst, K. (Klaas) (mm) tort Aulich, KM. (Carli) (v)

Stoop, J.M. (Joke) (v} 1 : : Vos - Goedhart, T.R.J. (Tim) (m)

van der Molen, D.T. (Diederik) (m) : " ‘ Schouten, M. (Marieke) (v)

Nap, A.G. (Alex) (m) 1 ' ' Hoevers, J. (Donja) (v)

te Linde, A.H, (Aline) (v) is] Koster- Dreese, Y. (Yolan) (v)

van Dam, H.A, (Harmke) (v) ' ' 1 de Joode,V.L. (Vera) (v)

Roessen, A.M. (Annemiek) (v) : : ‘ Brommersma, A.E. (Anne) (v}

Zuidema, BH. (Remko) (m) Por de Jonge, F.C. (Paul) (m)

Kosterman, W‚A.J. (Wij) (v) 1 ' ' Boerkamp,J.G. (Hans) (m)

Karelse, J‚J.H.G.D. (Désiré) (m) ; ' : van Essen, H.P. (Huib) (mi)

Dekker - Groen, A.M. (Agaath) (v) : ' \ van Dockum, S.G, (Saskia) (v)

Ket, P.C. (Petra) (v) : : '
rn:

Lintmeijer, F.C.W.C.(Frits) (m) En

Sangers, P.M. (Nel) (v) | ms

Snoeren, P.W.M.(Peter) (m) ‘ | '

Goedvolk, P.A.M.(Pauline) (v) ' ‘ :

Gnodde, M.W.J. (Marc) (m) ‘ : i

van der Meulen, Y.A.M. (Yolande) (v} i ‘

Brug, J. (Hans) (m)} : ‘
 

Subtotaai
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Lijst 2- VVD
Zet in elk vakje ééncijfer. Begin rechts, met hetlaatste cijfer.

"Naam kandidaai:& kandidaatnummier

Groenendijk, S. (Bas) (m)
 

Kapper, SR. (Sam) (m)

 

Michieisen, P.F.M. (Paul) (m)
 

Sting; & (Iris) (v)
 

van Dasselaar, L.P. (Inge) (v)
 

Nysingh, D.A.P: (Désirée) (v)
 

van Baaren, J. (Joost) (m)
 

Kupers, F.C. (Jan) (m)
 

Dehban, S. (Somaye) (v)
 

van Schaaik, A.G.M. (Adwin) (m)
 

Eijsbroek, N. (Neeke) (v) 

 

  

Stembureau 8
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Lijst 3 - Partij voor de Dieren
Zetin elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

Naam kandidaat &kantidaattiuinmer 7

van der Kruk, R. (René)
 

van der Steeg, W. (Willem)
 

van de Lagemaat, B.G.K. (Bastiaan)
 

Dam, F..(Frank-Jurién}

 

Morren, JL, (Jan)
 

Driehuijs, K.E, (Kasper)
 

Oskam, S.W. (Saskia)
 

Pelzers, E.L. (Ellen)
 

Ooms, C. (Cornélie)
 

Hooft van Huysduynen, M.A. (Marcel)
 

Bobbink, F. (Floor)

 

Korteweg, El. (Esther)
 

Travaille, A. (Anjo) 
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Lijst 4- CDA
Zetin elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

“Naam katididaat& kandidaamnummet
van der Veen- van der Ploeg, A.W.

(Annemien)(v)
 

Dorsman, C.R. (Robin) (m)

 

Beijer, A.J. (Bram) (m)

 

Bunnik, R.P. (Ron) (m)

 

Bakker, P.J.1. (Paul) (m)

 

Sommer- de Vries, K.H. (Karin) (v)
 

Scherpenzeel- van Schie, M.M.C.

(Marlous) (v)
 

van Petersen, H.G.J. (Herbert) (m)

 

Laskowski, L. (Luuk) (m)

 

van der Spek, W.J. (Wim) (m)
 

Vernooij, A.J.G. (Ageeth) (wv)

 

Fintelman, B.J.N. (Bert) (m)

 

van Riet, J.A.G. (Jos) (m)

 

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

 

Reedijk, T. (Teunis) (m)

 

van Amerongen - Huizenga, T. (Nynke) (v}
 

Snijders - Sangers, H.J.M.H. (Tiny) (v)
  Hollemans, M.L.A. (Marco) (m)
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Lijst 5 - Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
Zetin elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

‚Naam kandidaat & kandidaatnummer:

van Zoelen, N.M. (Nanda) (v}

 

Klootwijk, K. (Koen) (m)

‘Naam kändidaat& kärdidaatnummer

26

 

 

Blom, U.P. (Ursula) (v) Reijmerink, M. (Mariska) (v) 27

 

Teeuwen, N.A. (Nicole) (v} Ypma,L. (Loes) (v) 28

 

Kars, J.C. (Jasper) (m) Scheltinga, J. (Joost) (m) 29

 

van Muilekom, J.W.H. (Jan) (m)} van Rossem, M. (Maarten) (m) 30

 

16/25

  
Hillebrand, B. (Bram) (rm)
 

Nieboer, I. (Ingrid) (v)
 

Verhagen, C.W.J. (Karien) (v)
 

Meijerink, M.S.J, (Marco) (m)
 

Sijbenga, B.M. (Bart) (m)
 

Kop, 0.B.A. (Olaf) (m)
 

van Bork, F.J, (Frans} (m)
 

Boer, A. (Aukje) (v)
 

Akdogan,A. (Alptekin) (m)
 

van Alfen, 1.H. (Erica) (v}
 

vanDijk, M.J. (Maarten) (m)
 

el Mansori, Z. (Zoulikha} (v)
 

Boere, P.W.A.M, (Peter) (m)
 

Tahtahi, A. (Mounhim) (m)
 

Rinsma, S.B.M. (Sonja) (v)

 

van Schalkwijk, M.W. (Marlieke) (v)
 

Assen, M.H. (Hester) (v)
 

Hammendorp,L. (Leo) {m)
 

Kooijman, J.W.M. (Jan) (mn)

 

Boekhoudt, T.E.C. (Thalia) (v)     
Subtotaal

Stembureau 8

Subtotaal
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Lijst 6 - AWP voor water, klimaat en natuur
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

“Naam Randidaat& kardidaatdurimer

 

Dieperink, C. (Carel) (m)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v) 

Poteet
hoon pt
rool
Tir

Spieksma, S.H.M. (Susan) (v) 2 aqrif i3 EP 4
Chen, J. (Jorik) (m) toa : {

Hiemstra, A. (Aly) (v) 4 bof
Ei
4

de Leeuw - Bosch, E. (Esselien) (v) 5 foro 2

d'Ancona, W.M. (Mannus} (m) 6 ' i :
Lt
remie

Moor, J.A.P.M. (Hans) (m) 7 B
van den Berg, N.L.G.S. (Novara) (v) 8 : ' ï

iota
Tt

Heidema, A. (Andries) (m) 9 : : t

Offringa, C.M. (Charlotte) (v) 10 hoo

van der Vegt, M. (Maarten) {m) "1 toto é
toe
Tt

Jesse, T.F. (Franka) (v) 12 En:

Verweij, J.P. (daap) (m) 13 ott
Lit

Peters, J.H. (Jos) (m) 14 ! ' :

van Leeuwen, C.J. (Kees) (m) 1s ‘ t 7
Vr
i

van’ Houten; N.M. (Niels) (m) 16 Bt

Gilissen, H.K, (Herman Kasper) (m) 7 1 ‘ï

Eerdman, A.J.B. (Axel) (m) 18 toot
bee

Hendriks, E.A.(Ellen) (v) 19 ! 1

Jansen, A.E. (Albert) (m) 20 ' : t
sot

van Brenk- van Barneveld, C.M. (Corrie) 21 tod t
toro
toto   

Stembureau 8
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Lijst 7 - ChristenUnie
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

+; Naam kandidaat & kandidaatnummer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— En EE
Pleijsier, C.S. (Christine) (v) : : ! 6

Overweg, J. (Jan) (m) 2 Es ry

Monroolj, MJ. (Martin) (rm) 3 fort

Benders - Molenaar, M. (Marja) (v) 4 ' t : i
ee)

Zeef, P.H.H. (Paul) (m) 5 port

vande Belt, D. (David) (m) 6 hott
Lr
i—1—

Lont, B.C.(Bas) (m) 7 EN:
de Leede, H.H. (Bert) (m) 8 poi

TT
Roetman, L.C. (Ike) (m) 9 t t '

Kool, A. (Arle) (m) to boro

Voorberg, C.Z. (Caspar) (m) u ' ' t
io

van der Grift, C.M. (Martin) (m} 12 1 1 \

Bulk, H.T. (Hugo) (m) 13 ENEN:
Vi

Ploeg - Bos,A. (Annet) (v) 14 foro 3

Wentink, A.G. (Algert) (m) 18 Ei
15 ON

Brouwer, C. (Connie) (v) ' t t ĳ

3 mi
Schaddelee, AJ. (Arne) (m) ! ' '

Kooij - Bas, A.E. (Eis} (v) 18 Ht ĳ

- 5 ii
de Bruijn, J. (Jan-Dirk) (m) : ' !

van Kranenburg, C.J. (Kees) (m) 20 t t '
poet  
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Lijst 8 - Waterschap@inwonersbelangen
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatstecijfer.

Naai kandidaat:8 kendiddatnunimer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

8 tooo
Sistermans, J.J.T. (m)} \ : 12

van Asser, H.A, (mm) 2 En:
- 5 NE

Wiesenekker, G.(v) : ! :

Nieuwendijk, T.W. (m)} 4 1 ' }
sos

van Doorn - van Bijtevelt, J.C.W. (v) s 1 : '

van Engelen, J.A.J. (m) 6 ‘ t '

-
Jonkers, C.L. {m) ! ' '

i 8 1 a8
Jansen - Verweij, D.S. (v) , ‘ :

Tone
de Graaf, C.G.M.(m) 9 En:

van Rensen, J.L.M. (m} 10 : 1 '
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Lijst 9 - 50PLUS
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met hetlaatste cijfer.

Naam kandidaay&kandidaatnummer

Cornelissen, M.P.J. (Maarten) (m)
 

Nygvist, C.J. (Chris) (m}
 

van den Hoek, R.P.u.J. (Rob) (m)
 

Wennekes,T.L.M. (Theo) (m)
 

van Kouwen, E..M. (Esther) (v)
 

Bouwmeester,J.J. (Joke) (v)
 

Heijnen, M.A.T.M. (Mary) (v)
 

Barendse, F.A. (Fred) (m)
 

de Jong, H.C.(Henriette) (v)
 

Hennekes; H. (Hans-Joachim) (m)
 

Biever, R.M. (Robert) (m)
 

van den Heuvel, J. (Johannes) (m)
 

van Roon, P.H. (Peter) (rm)
 

van Oorschot, G. (Bert) (m)
 

Heesters, E.J.H. (Lies) (v)
 

van Klaveren, F.J. (Frans) (m)
 

Matthijs, J.K.C. (Karel) (m) 

 

  

Stembureau 8
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Lijst 10 - Ondernemend Water
Zetin elk vakje één cijfer. Begin rechts, met hetlaatste cijfer.

2 Naam kandidaat’& kandidaatnurairier

Weierink, G.H.J. (Gert-Jan) (m)
 

van der Pias, N.C. (Nils) (m)
 

Hoogendoorn,C.P. (Piet) (m}
 

de Vries, S, (Stijn) (m)
 

de Jong Schouwenburg, J.L.H. (Henric)

{m)

van Rooijen, J.A.M. (Jos) (m}

 

   Andriessen, M. (Mathieu) (m)
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Lijst 11 - De Groenen
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

 Naamt’ kandidaat & kandidaataummer®:”

ter Haar, O.H. (Otto) (m) 1
  
 

van derPol, M. (Maarten) (m)

 

 

 

Séller, S.H.E.(Saskia) (v) 3

Zsiros, A.A.W. (Bandi) (m) 4

5   van Gelderen,J.J. (Jaap) (m)
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Lijst 12 - Belang van Nederland (BVNL)
Zetin eik vakje één cijfer. Begin rechts, met hetlaatste cijfer.

Naar kandidaat &Kandidaainuramer ©

Ubaghs, W.J. (Wim) (m) 1

   
 

van der Zee, R.P. (Rob) (m) 2
 

Bos,A.H.A. (Anno) (m) 3
 

Verbrugh, D.J. (Erik) (m) 4   
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Lijst 13 - Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)
Zetin elk vakje één cijfer. Begin rechts, met hetlaatste cijfer.

“Naar kandidaat:& kandidaatnummer:

Marchal, J. (Hans)
 

van der Wind, J.J. (Hans)

 

van Os, F. (Floor)

 

Verweij, K.C: (Cock)
 

Doornenbal, G. (Gijsbert)
 

Grootendorst, D.H. (Rick)
 

Broere; J. (Jan)
 

Benschop, J.W. (Jan Willem)
 

van der Wind,J. (Koos)
 

van Leeuwen, G. (Gijs)
 

Boonzaaijer, G. (Gerrit)
 

van der Tang,L. (Bart)
 

van Maaswaal, T. (Teunis)

 

Rijneveld, C. (Cor)
 

Baan, K.(Klaas)
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Lijst 14 - BBB
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

  

  

Naam kandidaat & kandidaatnummer 2 32%

Stigter, G.G. (Gijs) (m)

  
 

van Lint, F.J.E.M. (Frans) (m}

 

Hartman - Maatman, M.L. (Martijn) (m)

 

Gerards, F.F.C, (Frank) (m)

 

A
N

[
A
A
T

Spruit, E.C.W. (Edith) (v)
 

Benschop, W.G. (Joep) (m)

 

Dekker, J.C.A, (Jan) (m) 7
 

van Vliet, A. (Arno) (m)

 

van Winden, A.J. (Ben) (m) 8   
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