
Model K-l
(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 tellenvan de stemmen die zijn uitgebracht op de maandag en dinsdag vóór de reguliere dag van de stemming en van deuitkomsten daarvan.

op basis van de processen-verbaalwordt de uitslag van de verkiezing vastgesteld. vul het proces-verbaal daaromaltijd juist en voltedig in.

Na de stemming mogen kiezers het proces-verbaal inzien. Zo kunnen zij nagaanof de telling van de stemmencorrect verlopen is.

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

í. Verkiezing

Dit proces-verbaal heeft betrekking op:
de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente valkenburg aan de Geul.

2. Zltting

Het betreft de openbare zitting van het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen in de gemeente
Valkenburg aan de Geul.

MeL
s @

Datum aanvang zitting

Tijdstip aanvang zítting uur
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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
lndien er meerdere tellocaties waren, vermeld dan per lid de locatie.

Voorletter(s) Achternaam leden gemee ntelijk stembureau
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stembureau
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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
11 Zorgcentra Sevagram 15-03-2022
101 DersaborgStadhuis Park 14-03-2022
102 Stadhuis Park Dersaborg 15-03-2022
701 Gemeenschapshuis't Geboew 14-03-2022
702 eenschapshuis't GeboewGem

15-03-2022
801 Gemeenschapshuis't Voske 14-03-2022
802 Gemeenschapshuis't Voske 15-03-2022
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5. Bezwaren van kiezers tijdens de zitting van het gemeentelijk stembureau voor
vervroegd stemmen

Bezwaren ziin klachten of aanmerkingen van kiezers. Voorbeelden van bezwaren van kiezers: een stem op een
stembiliet wordt onterecht geldig, ongetdig of btanco verklaard, het resultaat van de tetting 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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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 B voor de ondertekening.

Datum maand lê,ar
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8' ondertekening leden van het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen

Alle leden van het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen die in rubriek 7 hun naam hebben genoteerd,
ondertekenen het proces-verbaal. Houd hierbij de volgorde aan van rubriek 7.

Datum: rid

,/í, tO,Auu,r13)
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Bijlage : uitkomsten per stembureau voor vervroegd stemmen
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11 Zorgcentra Sevagram

Nummer stembureau voor vervroegd stemmen 11

Locatie stembureau voor vervroegd stemmen Zorgcentra Sevagram

1. Aantal toegelaten kiezers

vul hieronder de aantallen in zoals vastgestetd door het stembureau voor vervroegd stemmen (zie rubriek 5 van hetproces-verbaal van het stembureau voor vervroegd stemmen).

Aantal geldige stempassen

Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftetijk of via ingevutde stem- of kiezerspas*)

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

Het aantal tot de stemming toegelaten kiezers. Tet op! A + B + c = D

* Kiezerspassen zijn niet van toepassing bij een gemeenteraadsverkiezing.

A

B
D

J
c 0

D u3

2. Aantal getelde stembiljetten

vul hieronder de aantallen in zoals vastgesteld door het gemeentetijk stembureau voor vervroegd stemmen

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat *

Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten

Het totaal aantal getelde stembiljetten. Tet opl E + F + G = H

* Tel voor dit onderdeel de aantallen stemmen die op etke tijst zijn uitgebracht bij elkaar op.

E Ll g

F

G ío
H u3
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11 Zorgcentra Sevagram

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

ls het aantal toegelaten kiezers (rubríek 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 (schriftetijk of via ingevulde stem- of kiezerspas)

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

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

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Vermeld hoe vaak de volgende sfiuaÍrbs 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?

4.2

8.2

c.2 0

D.2

* Kiezerspassen zijn niet van toepassing bij een gemeenteraadsverkiezing.

Let op: de onder A,'2,8.2, G.2 en D.2 ingevulde aantallen komen in de plaats van de aantallen zoals
vastgesteld door het stembureau voor vervroegd stemmen (ingevuld in rubriek í).

ls 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.

vermeld hieronder de andere verklaringen en hoe vaak er sprake van was.
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11 Zorgcentra Sevagram

4. BU gecombineerde stemmingen

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

O Nee.

o Ja, er zijn stembiljetten/stempassen/volmachtb ew4zenlkiezerspassen van de verkiezing van

lilïjil;L:'"ï,:l"Sï;:Ë:ï"iffi ,.."J;.

wethouders van de gemeente.

Noteer hier en op het pak het nummer van het betreffende stembureau het aantal stembitjeften, dan wel
sÍempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen daÍ is aangetroffen.
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11 Zorgcentra Sevagram

5. Aantal stemmen per lijst en kandidaat
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1 Algemeen Belang
Nummer
op de lijst Naam kandidaat

1 Dauven, N.J.M.M. (Niels) (m)

2 Weerts, W.H.M.E. (Wim) (m)

3 Vankan, C.P.J.L. (Carto) (m)

4 Hardij, H.W.J.M. (Bert) (m)

5 Marx, V.M.E.C.J. (Veerle ) (v)

6 van de Venne, P.J.G.M. (Nelly) (v)

7 L Lamerichs - Coenjaerds, l.N.M. (llona) (v)

8 a
ol Ubags, R.M.A. (Ron) (m)

I Dexters - Mijnes, M.A.C. (Mariet)(v)

10 Hoenjet, C.A.B. (Cado) (m)

11 Lemmens, L.P.M.T. (Lizette ) (v)

12 Ghielen, S.J.M. (Stef) (m)

13 Colson, E.M.J. (Etiënne) (m)

14 Kleinjans, A.W.P. (Ad) (m)

í5 Dinant, G.J. (Geert-Jan) (m

í6 Keulen, R.E.C. (Roy) (m)

17 Selten, A.J.A. (Arthur) (m)

í8 Mlodzick, J.M.L. (Loe) (m)

19 Bormans, A.W.M. (Ans) (v)

20 Paulussen - Bosman, K.J. (lneke) (v)

21 Cobben, H.M.J.G (Harry) (m)

22 Theunissen, E.R.A. (Edith) (v)

23 Bemelmans, H.W.P. (Henk) (m)

Aantal stemmen

11 Zorgcentra Sevagram

Totaal
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11 Zorgcentra Sevagram

2 CDA
Nummer
op de lijst Naam kandidaat

1 Brune, T.J.E. (Thomas) (m)

2 Blom, J.E.J. (Jacques) (m)

3 Prevoo, J.M.P.L. (Jan) (m)

4 Pluijmen, J.M.M. (Jef) (m)

5 Hindriks, G.J. (Ger) (m)

6 Geelen, J.M.M. (Jos) (m)

7 Limpens, R.P.H.J.M. (Raout) (m)

8 Vinckers, R. (Rick) (m)

I Wester, P.W.M. (Paut) (m)

í0 Heijdra, F. (Frank) (m)

11 van den Berg, J.J.C. (Jacques) (m)

12 Hendriks, S.W.J. (Solange) (v)

í3 Bongarts, L.T.J.M. (Louk) (m)

14 Bisschops, C.M.J. (Ctaudia) (v)

í5 Knubben, M.M.N. (Math) (m)

AantaÍ stemmen

Totaal
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3 artij (VS )aV ke bun Sen io nre Prgse P
Nummer
op de lijst Naam kandidaat

1 Kleíjnen, J.l.M. (Jef) (m)

2 Wagemans, L.L.H.M.M. (Lloyd) (m)

3 Silverentand - Nelissen, G.G.J.M. (Gertie) (v)

4 Jamin, C.E.G.M. (Chrétien) (m)

5 Habets, J.A.E. (Dre) (m)

6 Majoleín, P.W.F.M. (peter) (m)

7 Pachen, W.J.J. (Wendy) (v)

8 Rómling, H.M.c. (Hugo) (m

I van de Worp - Krijger, J. (Jannie) (v)

í0 Soumang, J.C.S.W. (John) (m)

11 van Knippenberg, C.M.C. (lneke) (v)

12 Strijbosch, C.M.W.J. (Cor) (m)

Aantal stemmen

11 Zorgcentra Sevagram

Totaal
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11 Zorgcentra Sevagram

4 ( ij)PPG P ress eve G roe en Prog art
Nummer
op de lijst Naam kandidaat

1 Baaij, H.J. (Hitde) (v)

2 Fulmer - Bouwens, C.M.J (Corry) (v)

3 Huisman, P.J. (pat-Jos ) (v)

4 Baggermans - Kieboom, M.C (Marlieke) (v)

5 Kornegoor, H.J. (Harm) (m)

6 Engels, R.M.J.B. (Ruud ) (m)

7 van der Linden, A.J. (Janneke ) (v)

8 Stolk, B.M. (Brigitte) (v)

9 Pluijmaekers, J.L. (Jeanine ) (v)

í0 Ruijter, G. (Ger) (m)

11 Baars, J.M.W.T. (Hanneke ) (v)

12 Jansen, F.E.H. (Frans) (m

í3 Roggeband, J.M.D (Denise) (v)

14 Spoelstra, K. (Klaas) (m)

í5 Grit, S. (Stef) (m)

16 de Jong, P.J. (Paut) (m)

17 van Buitenen, J.B. (Hanneke ) (v)

í8 Roijakkers, Z.C.p. (Zeppe) (m )

í9 Meijers, R. (Remy) (m

Aantal stemmen

Totaal
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11 Zorgcentra Sevagram

5 WD
Nummer
op de lijst Naam kandidaat

1 Rooding - Eurlings, B.M.J.F. (Bianca ) (v)

2 Arentsen - Gilissen, P.L.M. (Nelleke) (v)

3 Hermes, J. (Jack) (m)

4 Schrouff, C.H.M. (Chris) (m)

5 Rouwette, K. (Kevin) (m)

6 Schurgers, R.P.G.M. (Roel) (m)

7 Schippers, F.C. (Ferry) (m)

8 Eyssen, P.L.M. (Pierre) (m)

I Roodíng, T.P.J. (Theo) (m)

í0 Weusten, D.M.M. (Dimitri) (m)

11 Smeets, J.c.c. (Julien) (m)

12 Goumans, P.A. (Per) (m)

13 Huntjens, J.M.G. (Julie) (v)

14 Versijp, B.A.P. (Bas) (m)

15 Ayangil, S.M. (Sirin) (v)

í6 Stienen, Y.P.H. (Yvette) (v)

17 Scheres, P.J.H. (Wilma) (v)

í8 Spierdijk - Esseboom, H.M. (Henny) (v)

í9 Smeets - Vermariën, M.F.M. (Mariëlle) (v)

20 Taëi, K.A.S. (Kujtessa) (v)

21 Vermeer, J.M.M. (Jan) (m)

Aantal stemmen

Totaal
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Nummer stembureau voor vervroegd stemmen 101

101 Stadhuis Park Dersaborg

A L.l or
B ï-r
c 0

D Ll yb

Locatie stembureau voor vervroegd stemmen Stadhuis Park Dersaborg

í. Aantal toegelaten kiezers

vul hieronder de aantallen in zoals rasÍgesÍe/d door het stembureau voor vervroegd stemmen (zie rubriek s van hetproces-verbaal van het stembureau voor vervroegd stemmen).

Aantal geldige stempassen

Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftetijk of via ingevutde stem- of kiezerspas*)

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

Het aantal tot de stemming toegelaten kiezers. Tet op! A + ff + g, = p

* Kiezerspassen zijn niet van toepassing bij een gemeenteraadsverkiezing.

2. Aantal getelde stembiljetten

vul hieronder de aantallen in zoals vastgesteld door het gemeentetijk stembureau voor veruroegd stemmen.

Aantal stembiljetten met een gerdige 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 etke lijst zijn uitgebracht bij etkaar op.

E 4 +,r
F o
G 2
H t/ +b
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101 Stadhuis Park Dersaborg

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

ls 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 (schriftetijk 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. Telop! A.2 + 9.2 + C.2 = D.2

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Vermeld hoe vaak de volgende siÍuaÍrbs 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?

4.2

8.2

c.2 0

D.2

* Kiezerspassen zijn niet van toepassing bij een gemeenteraadsverkiezing.

Let op: de onder A'2,8.2, G.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).

ls 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 méer 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.

vermeld hieronder de andere verklaringen en hoe vaak er sprake van was



101 Stadhuis Park Dersaborg

4. B,j gecombineerde stemmingen

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

O Nee.

o Ja, er ziin stembiljetten/stempassen/volmachtbewiizenlkiezerspassen van de verkiezing van

ffl'""J"ï"1:'"ï:::iïï;lË1"J"ï,",:l"J;"
wethouders van de gemeente.

Noteer hier en op het pak het nummer van het betreffende stembureau het aantat stembitjetten, dan welsÍempasse4 volmachtbewijzen of kiezerspassen dat is aangetroffen.
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101 Stadhuis Park Dersaborg

5. Aantal stemmen per lijst en kandidaat
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101 Stadhuis Park Dersaborg

1 Algemeen Belang
Nummer
op de lijst Naam kandidaat

1 I Dauven, N.J.M.M. (Niets) (m)

2 í Weerts, W.H.M.E. (Wim) (m)

3 I Vankan, C.P.J.L. (Carto) (m)

4 B Hardij, H.W.J.M. (Bert) (m)

5 tf Marx, V.M.E.C.J. (Veerte) (v)

6 van de Venne, P.J.G.M. (Neily) (v)

7 Lamerichs - Coenjaerds, l.N.M. (llona) (v)

8 Ubags, R.M.A. (Ron) (m)

I Dexters - Mijnes, M.A.C. (Mariet) (v)

10 Hoenjet, C.A.B. (Carlo) (m)

11 Lemmens, L.P.M.T. (Lizette) (v)

12 Ghielen, S.J.M. (Stef) (m)

13 Colson, E.M.J. (Etiënne) (m)

14 L Kleinjans, A.W.P. (Ad) (m)

í5 Dinant, G.J. (Geert-Jan) (m)

í6 Keulen, R.E.C. (Roy) (m)

17 I Selten, A.J.A. (Arthur) (m)

í8 Mlodzick, J.M.L. (Loe) (m)

í9 Bormans, A.W.M. (Ans) (v)

20 L Paulussen - Bosman, K.J. (lneke) (v)

21 Cobben, H.M.J.G. (Harry) (m)

22 Theunissen, E.R.A. (Edith) (v)

23 Bemelmans, H.W.P. (Henk) (m)

Aantal stemmen

Totaal
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101 Stadhuis Park Dersaborg

2 CDA
Nummer
op de lijst Naam kandidaat

1 0 Brune, T.J.E. (Thomas) (m)

2 Blom, J.E.J. (Jacques) (m)

3 lo Prevoo, J.M.P.L. (Jan ) (m)

4 z Pluijmen, J.M.M. (Jef) (m)

5 Hindriks, G.J. (Ger) (m)

6 I Geelen, J.M.M. (Jos) (m)

7 í Limpens, R.P.H.J.M. (Raoul) (m)

8 6 Vinckers, R. (Rick) (m)

I Wester, P.W.M. (paul) (m)

í0 Heijdra, F. (Frank) (m)

11 van den Berg, J.J.C. (Jacques) (m)

12 Hendriks, S.W.J. (Sotange )(v)
13 ó Bongarts, L.T.J.M. (Louk) (m)

14 Bisschops, C.M.J. (Claudia) (v)

í5 Knubben, M.M.N. (Math )(m)

Aantal stemmen

Totaal
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101 Stadhuis Park Dersaborg

3 rtu (VS )
aV kenbu e nSe oi nre aPrgs P

Nummer
op de lijst Naam kandidaat

1 Kleijnen, J.l.M. (Jef) (m

2 ) Wagemans, L.L.H.M.M (Lloyd) (m)

3 Silverentand - Nelissen, G.G.J.M (Gertie) (v)

4 Jamin, C.E.G.M. (Chrétien) (m)

5 Habets, J.A.E. (Dre) (m

6 3 Majolein, P.W.F. M. (peter) (m)

7 (, Pachen, W.J.J. (Wendy) (v)

8 Rómling, H.M.c. (Hugo) (m)

9 I van de Worp - Krijger, J. (Jannie ) (v)

í0 Soumang, J.C.S.W. (John) (m

11 L van Knippenberg, C.M.C (lneke) (v)

12 Strijbosch, C.M.W.J (Cor)(m)

Aantal stemmen

LITotaal
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101 Stadhuis Park Dersaborg

4 ( I )
PPG P ress eve roeG ne aP rtrog

Nummer
op de lijst Naam kandidaat

1 3 Baaij, H.J. (Hilde) (v)

2 lo Fulmer - Bouwens, C.M.J (Corry)(v)

3 Huisman, P.J. (Pat-Jos) (v)

4 3 Baggermans - Kieboom, M.C. (Madieke ) (v)

5 Kornegoor, H.J. (Harm) (m )

6 3 Engels, R.M.J.B. (Ruud) (m)

7 van der Linden, A.J. (Janneke ) (v)

8 Stolk, B.M. (Brigitte) (v)

I Pluijmaekers, J.L. (Jeanine) (v)

10 Ruijter, c. (cer) (m)

11 3 Baars, J.M.W.T. (Hanneke) (v)

12 Jansen, F.E.H. (Frans) (m)

13 Roggeband, J.M.D. (Denise) (v)

14 Spoelstra, K. (Klaas) (m)

15 l Grit, S. (Stef) (m)

16 de Jong, P.J. (Paul) (m)

17 van Buitenen, J.B. (Hanneke) (v)

18 Roijakkers, Z.C.P. (Zeppe) (m)

19 Meijers, R. (Remy) (m)

Aantal stemmen

Totaal
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101 Stadhuis Park Dersaborg

5 WD
Nummer
op de lijst Naam kandidaat

1 Rooding - Eurlings, B.M.J.F (Bianca) (v)

2 I Arentsen - Gilissen, p.L.M. (Nelleke) (v)

3 Hermes, J. (Jack) (m )

4 b Schrouff, C.H.M. (Chris) (m)

5 Rouwette, K. (Kevin) (m)

6 2 Schurgers, R.P.G.M. (Roet) (m

7 Schippers, F.C. (Ferry) (m)

8 Eyssen, P.L.M. (Pierre) (m)

I Rooding, T.P.J. (Theo) (m)

í0 Weusten, D.M.M. (Dimitri) (m)

11 Smeets, J.G.G. (Jutien) (m)

12 Goumans, P.A. (Per) (m)

í3 -í Huntjens, J.M.G. (Jutie) (v)

14 B Versijp, B.A.P. (Bas) (m)

í5 2 Ayangil, S.M. (Sirin) (v)

16 Stienen, Y.P.H. (yvette) (v)

17 Scheres, P.J.H. (Wilma) (v)

18 Spierdijk - Esseboom, H.M. (Henny) (v)

í9 / Smeets - Vermariën, M.F.M (Mariëlle) (v)

20 Taëi, K.A.S. (Kujtessa) (v)

21 Vermeer, J.M.M. (Jan) (m )

Aantal stemmen

Totaal
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102 Stadhuis Park Dersaborg

Nummer stembureau voor vervroegd stemmen 102

Locatie stembureau voor vervroegd stemmen Stadhuis Park Dersaborg

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 ingevutde stem- of kiezerspas*)

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

Het aantal tot de stemming toegelaten kiezers. Tet opl A + B + C = D

* Kiezerspassen zijn niet van toepassing bij een gemeenteraadsverkiezing.

A L/ rq
B 6 q

c 0

D SZB

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. Tet opl E + F + G = H

" Tel voor dit onderdeel de aantallen stemmen die op etke lijst zijn uitgebracht bij etkaar op.

E s2v
F 3
G l

H -r2_B
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102 Stadhuis Park Dersaborg

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

ls 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 veryroegd 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 (schriftetijk of via ingevutde 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. Telop! A.2 + 8.2 + C.2 = D.2

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Vermeld hoe vaak de volgende siÍuaÍies 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?

4.2

8.2

c.2 0

D.2

* Kiezerspassen zijn niet van toepassíng 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 veryroegd stemmen (ingevuld in rubriek i).

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

O Ja, ga verder met rubriek 4.

O Nee, er ziin mêér 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.

vermeld hieronder de andere verklaringen en hoe vaak er sprake van was
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102 Stadhuis Park Dersaborg

4. BU gecombineerde stemmingen

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

O Nee.

o Ja, er ziin stembiljetten/stempassen/volmachtb ewijzenlkiezerspassen van de verkiezing van

Noteer hier en op het pak het nummer van het betreffende stembureau het aantal stembitjetten, dan welsÍempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen daÍ is aangetroffen.
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102 Stadhuis Park Dersaborg

5. Aantal stemmen per lijst en kandidaat
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102 Stadhuis Park Dersaborg

1 Algemeen Belang
Nummer
op de lijst Naam kandidaat

1 L Dauven, N.J.M.M. (Niets) (m)

2 Weerts, W.H.M.E. (Wim) (m)

3 Vankan, C.P.J.L. (Carlo) (m)

4 Hardij, H.W.J.M. (Bert) (m)

5 Marx, V.M.E.C.J. (Veerte) (v)

6 van de Venne, P.J.G.M. (Netty) (v)

7 1, Lamerichs - Coenjaerds, l.N.M. (llona) (v)

I Ubags, R.M.A. (Ron) (m)

9 Dexters - Mijnes, M.A.C. (Mariet) (v)

í0 Hoenjet, C.A.B. (Carlo) (m)

11 Lemmens, L.P.M.T. (Lizette) (v)

12 Ghielen, S.J.M. (Stef) (m)

í3 Colson, E.M.J. (Etiënne) (m)

14 L Kleinjans, A.W.P. (Ad) (m)

í5 Dinant, G.J. (Geert-Jan) (m)

16 Keulen, R.E.C. (Roy) (m)

17 L Selten, A.J.A. (Arthur) (m)

í8 Mlodzick, J.M.L. (Loe) (m)

19 Bormans, A.W.M. (Ans) (v)

20 Paulussen - Bosman, K.J. (lneke) (v)

21 Cobben, H.M.J.c. (Harry) (m)

22 Theunissen, E.R.A. (Edith) (v)

23 Bemelmans, H.W.P. (Henk) (m)

Aantal stemmen

Totaal
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102 Stadhuis Park Dersaborg

2 CDA
Nummer
op de lijst Naam kandidaat

1 Brune, T.J.E. (Thomas) (m)

2 Blom, J.E.J. (Jacques) (m)

3 Prevoo, J.M.P.L. (Jan) (m)

4 I Pluijmen, J.M.M. (Jef) (m )

5 Hindriks, G.J. (cer) (m)

6 Geelen, J.M.M. (Jos) (m)

7 Limpens, R.P.H.J.M. (Raoul) (m)

8 Vinckers, R. (Rick) (m)

I Wester, P.W.M. (Paul) (m)

í0 Heijdra, F. (Frank) (m)

11 van den Berg, J.J.C. (Jacques) (m )

12 Hendriks, S.W.J (Solange) (v)

í3 Bongarts, L.T.J.M. (Louk) (m)

14 Bisschops, C.M.J. (Ctaudia) (v)

í5 Knubben, M.M.N. (Math) (m)

Aantal stemmen

íTotaal
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102 Stadhuis Park Dersaborg

3 arttj (vs )aV k ne ub se nSe Io nre Prg P
Nummer
op de lijst Naam kandidaat

1 Kleijnen, J.l.M. (Jef) (m)

2 Wagemans, L.L.H.M.M. (Ltoyd) (m)

3 Silverentand - Nelissen, G.G.J.M. (Gertie) (v)

4 Jamin, C.E.G.M. (Chretien) (m)

5 Habets, J.A.E. (Dre) (m)

6 Majolein, P.W.F.M (Peter) (m)

7 Pachen, W.J.J. (Wendy) (v)

8 Rómling, H.M.c. (Hugo) (m)

I van de Worp - Kríjger, J. (Jannie ) (v)

í0 Soumang, J.C.S.W. (John ) (m)

11 van Knippenberg, C.M.C. (lneke) (v)

12 Strijbosch, C.M.W.J. (Cor) (m)

Aantal stemmen

ITotaal
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102 Stadhuis Park Dersaborg

4 PGP (Progressieve Groene partij)
Nummer
op de lijst Naam kandidaat

1 Baaij, H.J. (Hilde) (v)

2 Fulmer - Bouwens, C.M,J. (Corry) (v)

3 Huisman, P.J. (Pat-Jos) (v)

4 Baggermans - Kieboom, M.C. (Marlieke) (v)

5 Kornegoor, H.J. (Harm) (m)

6 I Engels, R.M.J.B. (Ruud) (m)

7 van der Linden, A.J. (Janneke) (v)

8 Stolk, B.M. (Brigitte) (v)

I Pluijmaekers, J.L. (Jeanine) (v)

10 Ruijter, G. (Ger) (m)

11 Baars, J.M.W.T. (Hanneke) (v)

12 Jansen, F.E.H. (Frans) (m)

í3 Roggeband, J.M.D. (Denise) (v)

14 Spoelstra, K. (Klaas) (m)

15 Grit, S. (Stef) (m)

í6 de Jong, P.J. (Paul) (m)

17 van Buitenen, J.B. (Hanneke) (v)

í8 Roijakkers, Z.C.P. (Zeppe) (m)

í9 v Meijers, R. (Remy) (m)

Aantal stemmen

Totaal
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102 Stadhuis Park Dersaborg

5 WD
Nummer
op de lijst Naam kandidaat

1 Rooding - Eurlings, B.M.J.F. (Bianca) (v)

2 Arentsen - Gilissen, P.L.M. (Nelleke ) (v)

3 Hermes, J. (Jack) (m)

4 Schrouff, C.H.M. (Chris) (m)

5 Rouwette, K. (Kevin) (m)

6 Schurgers, R.P.G.M. (Roel) (m)

7 Schippers, F.C. (Ferry) (m)

8 3 Eyssen, P.L.M. (Pierre) (m)

I Rooding, T.P.J. (Theo) (m)

í0 Weusten, D.M.M. (Dimitri) (m)

11 Smeets, J.G.c. (Julien) (m)

12 Goumans, P.A. (Per) (m)

í3 2 Huntjens, J.M.c. (Julíe) (v)

14 I Versijp, B.A.P. (Bas) (m)

15 2 Ayangil, S.M. (Sirín) (v)

í6 Stienen, Y.P.H. (Yvette) (v)

17 ,ï Scheres, P.J.H. (Wilma) (v)

í8 Spierdijk - Esseboom, H.M. (Henny) (v)

í9 Smeets - Vermariën, M.F.M. (Mariëlle ) (v)

20 Taëi, K.A.S. (Kujtessa) (v)

21 Vermeer, J.M.M. (Jan) (m)

Aantal stemmen

2LTotaal
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701 Gemeenschapshuis't Geboew

Nummer stembureau voor vervroegd stemmen

Locatie stembureau voor vervroegd stemmen Gemeenschapshuis't Geboew

701

1. Aantal toegelaten kiezers

Vut 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 lLt
B lLt
c 0

D i3.r

2. Aantal getelde stembiljetten

Vut 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 ongeld ige stembiljetten

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

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

E / 3,r
F o
G o
H t3s
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701 Gemeenschapshuis't Geboew

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

ls 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 4.2

8.2

c.2 0

D.2

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

* Kiezerspassen zAn niet van toepassing bij een gemeenteraadsverkiezing.

Let op: de onder A.2,8.2, 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 í).

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

ls 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 siÍuaÍrbs 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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701 Gemeenschapshuis't Geboew

4. Brj gecombineerde stemmingen

Ziin er stembiljetten, stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen van een andere verkiezíng aangetroffen?

O Nee.

O Ja, er zijn stembiljetten/stempassen/volmachtbewijzen/kiezerspassen van de verkiezing van

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 stembitjetten, dan wel
sÍempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen daÍ is aangetroffen.
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701 Gemeenschapshuis't Geboew

5. Aantal stemmen per lijst en kandidaat
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701 Gemeenschapshuis't Geboew

1 Algemeen Belang
Nummer
op de lijst Naam kandidaat

1 Dauven, N.J.M.M. (Niels) (m)

2 Weerts, W.H.M.E. (Wim) (m)

3 Vankan, C.P.J.L. (Carlo) (m)

4 Hardíj, H.W.J.M. (Bert) (m)

5 Marx, V.M.E.C.J. (Veerle) (v)

6 van de Venne, P.J.G.M. (Nelly) (v)

7 Lamerichs - Coenjaerds, l.N.M. (llona) (v)

8 Ubags, R.M.A. (Ron) (m)

9 Dexters - Mijnes, M.A.C. (Mariet) (v)

í0 Hoenjet, C.A.B. (Carlo) (m)

11 Lemmens, L.P.M.T. (Lizette) (v)

12 Ghielen, S.J.M. (Stef) (m)

í3 Colson, E.M.J. (Etiënne) (m)

14 0 Kleinjans, A.W.P. (Ad) (m)

15 Dinant, G.J. (Geert-Jan) (m)

í6 0 Keulen, R.E.C. (Roy) (m)

17 0 Selten, A.J.A. (Arthur) (m)

í8 0 Mlodzick, J.M.L. (Loe) (m)

19 Bormans, A.W.M. (Ans) (v)

20 Paulussen - Bosman, K.J. (lneke) (v)

21 0 Cobben, H.M.J.c. (Harry) (m)

22 0 Theuníssen, E.R.A. (Edith) (v)

23 Bemelmans, H.W.P. (Henk) (m)

Aantal stemmen

1LrTotaal
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701 Gemeenschapshuis't Geboew

2 CDA
Nummer
op de lijst Naam kandidaat

1 o Brune, T.J.E. (Thomas) (m)

2 Blom, J.E.J. (Jacques) (m)

3 Prevoo, J.M.P.L. (Jan) (m)

4 Pluijmen, J.M.M. (Jef) (m)

5 Hindriks, G.J. (Ger) (m)

6 Geelen, J.M.M. (Jos) (m)

7 Limpens, R.P.H.J.M. (Raout) (m)

8 Vinckers, R. (Rick) (m)

I Wester, P.W.M. (Paul) (m)

í0 Heijdra, F. (Frank) (m)

11 van den Berg, J.J.C. (Jacques) (m)

12 Hendriks, S.W.J. (Solange) (v)

í3 Bongarts, L.T.J.M. (Louk) (m)

14 3 Bisschops, C.M.J. (Claudia) (v)

15 Knubben, M.M.N. (Math) (m)

Aantal stemmen

ITotaal
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701 Gemeenschapshuis't Geboew

3 Valkenburgse Senioren Partij (VSp)
Nummer
op de lijst Naam kandidaat

1 t+ Kleijnen, J.l.M. (Jef) (m)

2 c Wagemans, L.L.H.M.M. (Ltoyd) (m)

3 C) Silverentand - Nelissen, G.G.J.M. (Gertie) (v)

4 ) Jamin, C.E.G.M. (Chrétien) (m)

5 Habets, J.A.E. (Dre) (m)

6 ó Majolein, P.W.F.M. (Peter) (m)

7 t Pachen, W.J.J. (Wendy) (v)

8 0 Rómling, H.M.c. (Hugo) (m)

I D van de Worp - Krijger, J. (Jannie) (v)

í0 ó Soumang, J.C.S.W. (John) (m)

11 1 van Knippenberg, C.M.C. (lneke) (v)

12 2 Strijbosch, C.M.W.J. (Cor) (m)

Aantal stemmen

Totaal
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701 Gemeenschapshuis't Geboew

4 PGP (Progressieve Groene partii)
Nummer
op de lijst Naam kandidaat

1 6 Baaij, H.J. (Hilde) (v)

2 3 Fulmer - Bouwens, C.M.J. (Corry) (v)

3 Huisman, P.J. (Pat-Jos) (v)

4 0 Baggermans - Kieboom, M.C. (Marlieke ) (v)

5 Kornegoor, H.J. (Harm) (m)

6 Engels, R.M.J.B. (Ruud) (m)

7 van der Línden, A.J. (Janneke) (v)

8 Stolk, B.M. (Brigitte) (v)

I Pluijmaekers, J.L. (Jeanine) (v)

10 Ruijter, G. (Ger) (m)

11 Baars, J.M.W.T. (Hanneke) (v)

12 Jansen, F.E.H. (Frans) (m)

í3 Roggeband, J.M.D. (Denise) (v)

14 Spoelstra, K. (Klaas) (m)

15 Grit, S. (Stef) (m)

16 de Jong, P.J. (Paul) (m)

17 van Buitenen, J.B. (Hanneke) (v)

í8 Roijakkers, Z.C.P. (Zeppe) (m)

í9 Meijers, R. (Remy) (m)

Aantal stemmen

ITotaal
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5 WD
Nummer
op de lijst Naam kandidaat

1 Rooding - Eurlings, B.M.J.F. (Bíanca) (v)

2 Arentsen - Gilissen, P.L.M. (Nelleke)(v)

3 Hermes, J. (Jack) (m)

4 ZV Schrouff, C.H.M. (Chris) (m)

5 2 Rouwette, K. (Kevin) (m)

6 t\U Schurgers, R.P.G.M. (Roel) (m)

7 Schippers, F.C. (Ferry) (m)

8 Eyssen, P.L.M. (Pierre) (m)

9 D Rooding, T.P.J. (Theo) (m)

10 Weusten, D.M.M. (Dimitri) (m)

11 Smeets, J.G.G. (Julien) (m)

12 o Goumans, P.A. (Per) (m)

í3 Huntjens, J.M.G. (Julie) (v)

14 o Versijp, B.A.P. (Bas) (m)

í5 0 Ayangil, S.M. (Sirin) (v)

í6 o Stienen, Y.P.H. (Yvette) (v)

17 O Scheres, P.J.H. (Wilma) (v)

í8 O Spierdijk - Esseboom, H.M. (Henny) (v)

í9 Smeets - Vermariën, M.F.M. (Mariëlle) (v)

20 ó Taëi, K.A.S. (Kujtessa) (v)

21 Vermeer, J.M.M. (Jan) (m)

Aantal stemmen

Totaal
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702 Gemeenschapshuis't Geboew

Nummer stembureau voor vervroegd stemmen

Locatie stembureau voor vervroegd stemmen

702

Gemeenschapshuis't Geboew

1. Aantal toegelaten kiezers

Vul hieronder de aantallen in zoals vasÍgesÍe/d 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 z1n niet van toepassing bij een gemeenteraadsverkiezing.

A 2'-+
B Lg
c 0

D 2v6

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

Hettotaal 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 29Lt
F

G

H 2vb
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702 Gemeenschapshuis't Geboew

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

ls 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. Telop! A.2 + 8.2 + C.2 = D.2

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.

4.2

8.2

c.2 0

D.2

* Kiezerspassen zijn niet van toepassing bij een gemeenteraadsverkiezing.

Let op: de onder A.2,8.2, 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).

ls 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?

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Vermeld hoe vaak de volgende siÍuaÍrbs 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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4. Bij gecombineerde stemmingen

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

O Nee.

O Ja, er zijn stembiljetten/stempassen/volmachtbewijzen/kiezerspassen van de verkiezing van

ltilïlii;3,:1ï:i:ï1"ï;ï;lï"i:,:',ï"
wethouders van de gemeente.

Noteer hier en op het pak het nummer van het betreffende stembureau het aantal stembitjetten, dan wel
sÍempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen daÍ is aangetroffen.
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5. Aantal stemmen per lijst en kandidaat
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702 Gemeenschapshuis't Geboew

1 Algemeen Belang
Nummer
op de lijst Naam kandidaat

1 Dauven, N.J.M.M. (Niels) (m)

2 3 Weerts, W.H.M.E. (Wim) (m)

3 Vankan, C.P.J.L. (Carlo) (m)

4 Hardij, H.W.J.M. (Bert) (m)

5 Marx, V.M.E.C.J. (Veerle) (v)

6 van de Venne, P.J.G.M. (Nelly) (v)

7 Lamerichs - Coenjaerds, LN.M. (ilona) (v)

8 Ubags, R.M.A. (Ron) (m)

I Dexters - Mijnes, M.A.C. (Mariet) (v)

í0 Hoenjet, C.A.B. (Carlo) (m)

11 Lemmens, L.P.M.T. (Lizette) (v)

12 Ghielen, S.J.M. (Stef) (m)

í3 Colson, E.M.J. (Etiënne) (m)

14 Kleinjans, A.W.P. (Ad) (m)

15 Dinant, G.J. (Geert-Jan) (m)

í6 Keulen, R.E.C. (Roy) (m)

17 Selten, A.J.A. (Arthur) (m)

í8 Mlodzick, J.M.L. (Loe) (m)

í9 Bormans, A.W.M. (Ans) (v)

20 Paulussen - Bosman, K.J. (lneke) (v)

21 Cobben, H.M.J.G. (Harry) (m)

22 Theunissen, E.R.A. (Edith) (v)

23 3 Bemelmans, H.W.P. (Henk) (m)

Aantal stemmen

LtTotaal
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702 Gemeenschapshuis't Geboew

2 CDA
Nummer
op de lijst Naam kandidaat

1 Brune, T.J.E. (Thomas) (m)

2 Ít Blom, J.E.J. (Jacques) (m)

3 Prevoo, J.M.P.L. (Jan) (m)

4 PluÍjmen, J.M.M. (Jef) (m)

5 Hindriks, G.J. (Ger) (m)

6 Geelen, J.M.M. (Jos) (m)

7 Limpens, R.P.H.J.M. (Raoul) (m)

8 Vinckers, R. (Rick) (m)

I Wester, P.W.M. (Paul) (m)

10 Heijdra, F. (Frank) (m)

11 van den Berg, J.J.C. (Jacques) (m)

12 Hendriks, S.W.J. (Solange) (v)

13 Bongarts, L.T.J.M. (Louk) (m)

14 Bisschops, C.M.J. (Claudia) (v)

15 2 Knubben, M.M.N. (Math) (m)

Aantal stemmen

BTotaal
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3 Valkenburgse Senioren Partij (VSp)
Nummer
op de lijst Naam kandidaat

1 2t Kleijnen, J.l.M. (Jef) (m)

2 Wagemans, L.L.H.M.M. (Lloyd) (m)

3 Silverentand - Nelissen, G.G.J.M. (Gertie ) (v)

4 Ll Jamin, C.E.G.M. (Chrétien) (m)

5 3 Habets, J.A.E. (Dre) (m)

6 Majolein, P.W.F.M. (Peter) (m)

7 q Pachen, W.J.J. (Wendy) (v)

I Rómling, H.M.c. (Hugo) (m)

I van de Worp - Krijger, J. (Jannie) (v)

í0 Soumang, J.C.S.W. (John) (m)

11 2 van Knippenberg, C.M.C. (lneke) (v)

12 Strijbosch, C.M.W.J. (Cor) (m)

Aantal stemmen

Totaal
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4 PGP (Progressieve Groene partij)
Nummer
op de lijst Naam kandidaat

1 B Baaij, H.J. (Hilde) (v)

2 Fulmer - Bouwens, C.M.J. (Corry) (v)

3 Huisman, P.J. (Pat-Jos) (v)

4 Baggermans - Kieboom, M.C. (Marlieke ) (v)

5 Kornegoor, H.J. (Harm) (m)

6 Engels, R.M.J.B. (Ruud) (m)

7 van der Linden, A.J. (Janneke) (v)

8 Stolk, B.M. (Brigitte) (v)

I Pluijmaekers, J.L. (Jeanine) (v)

í0 Ruijter, c. (cer) (m)

11 Baars, J.M.W.T. (Hanneke) (v)

12 Jansen, F.E.H. (Frans) (m)

í3 Roggeband, J.M.D. (Denise) (v)

14 Spoelstra, K. (Klaas) (m)

í5 Grit, S. (Stef) (m)

í6 de Jong, P.J. (Paul) (m)

17 van Buitenen, J.B. (Hanneke) (v)

í8 Roijakkers, Z.C.P. (Zeppe) (m)

19 I Meijers, R. (Remy) (m)

Aantal stemmen

stTotaal
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702 Gemeenschapshuis't Geboew

5 WD
Nummer
op de lijst Naam kandidaat

1 Rooding - Eurlings, B.M.J.F. (Bianca) (v)

2 Arentsen - Gilissen, P.L.M. (Nelleke) (v)

3 Hermes, J. (Jack) (m)

4 d Schrouff, C.H.M. (Chris) (m)

5 Rouwette, K. (Kevin) (m)

6 Schurgers, R.P.G.M. (Roel) (m)

7 Schippers, F.C. (Ferry) (m)

8 Eyssen, P.L.M. (Pierre) (m)

I Rooding, T.P.J. (Theo) (m)

í0 Weusten, D.M.M. (Dimitri) (m)

11 Smeets, J.G.G. (Julien) (m)

12 Goumans, P.A. (Per) (m)

í3 Huntjens, J.M.c. (Julie) (v)

14 Versijp, B.A.P. (Bas) (m)

í5 Ayangil, S.M. (Sirin) (v)

í6 Stienen, Y.P.H. (Yvette) (v)

17 Scheres, P.J.H. (Wilma) (v)

18 Spierdijk - Esseboom, H.M. (Henny) (v)

19 Smeets - Vermariën, M.F.M. (Mariëlle) (v)

20 5 Taëi, K.A.S. (Kujtessa) (v)

21 Vermeer, J.M.M. (Jan) (m)

Aantal stemmen

'iO
Totaal
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801 Gemeenschapshuis't Voske

Nummer stembureau voor veryroegd stemmen

Locatie stembureau voor vervroegd stemmen

801

Gemeenschapshuis't Voske

1. Aantal toegelaten kiezers

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgestetd 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. Tetopl A + B + C = D

* Kiezerspassen z|n niet van toepassing bij een gemeenteraadsverkiezing.

A 28tt
B 35
c 0

D J(í

2. Aantal getelde stembiljetten

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgestetd door het gemeentetijk stembureau voor vervroegd stemmen.

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat *

Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten

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

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

E J1í
F ó

G 0
H 3tf

56/73



801 Gemeenschapshuis't Voske

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

ls 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:

4.2

8.2

c.2 0

D.2

* KÍezerspassen zAn niet van toepassing bij een gemeenteraadsverkiezing.

Let op de onder A.2,8.2, G.2 en D.2 ingevulde aantallen komen in de plaats van de aantallen zoals
vastgesteld door het stembureau voor veryroegd stemmen (ingevuld in rubriek i).

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

Aantal geldige stempassen

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

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

Het aantaltot de stemming toegelaten kiezers door het gemeentelijk stembureau
voor vervroegd stemmen. Telop! A.2 + 9.2 + C.2 = D.2

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 siÍuaÍrbs 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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4. Baj gecombineerde stemmingen

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

O Nee.

O Ja, er ziin 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 stembitjetten, dan wel
sÍempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen dat is aangetroffen.
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5. Aantal stemmen per lijst en kandidaat
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801 Gemeenschapshuis't Voske

1 Algemeen Belang
Nummer
op de lijst Naam kandidaat

1 - Dauven, N.J.M.M. (Niels) (m)

2 í Weerts, W.H.M.E. (Wim) (m)

3 I Vankan, C.P.J.L. (Carlo) (m)

4 7 Hardij, H.W.J.M. (Bert) (m)

5 I Marx, V.M.E.C.J. (Veerle) (v)

6 I van de Venne, P.J.G.M. (Nelly) (v)

7 /3 Lamerichs - Coenjaerds, l.N.M. (llona) (v)

8 ó2 Ubags, R.M.A. (Ron) (m)

I I Dexters - Mijnes, M.A.C. (Mariet) (v)

10 Hoenjet, C.A.B. (Carlo) (m)

11 Lemmens, L.P.M.T. (Lizette) (v)

12 Ghielen, S.J.M. (Stef) (m)

13 í Colson, E.M.J. (Etiënne) (m)

14 Kleinjans, A.W.P. (Ad) (m)

15 Dinant, G.J. (Geert-Jan) (m)

í6 Keulen, R.E.C. (Roy) (m)

17 Selten, A.J.A. (Arthur) (m)

í8 Mlodzick, J.M.L. (Loe) (m)

í9 Bormans, A.W.M. (Ans) (v)

20 Paulussen - Bosman, K.J. (lneke) (v)

21 // Cobben, H.M.J.c. (Harry) (m)

22 Theunissen, E.R.A. (Edith) (v)

23 Bemelmans, H.W.P. (Henk) (m)

Aantal stemmen

/Totaal
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801 Gemeenschapshuis't Voske

2 CDA
Nummer
op de lijst Naam kandidaat

1 B Brune, T.J.E. (Thomas) (m)

2 Blom, J.E.J. (Jacques) (m)

3 I Prevoo, J.M.P.L. (Jan) (m)

4 Pluijmen, J.M.M. (Jef) (m)

5 I Hindriks, G.J. (Ger) (m)

6 Geelen, J.M.M. (Jos) (m)

7 / Limpens, R.P.H.J.M. (Raout) (m)

8 Vinckers, R. (Rick) (m)

I Wester, P.W.M. (Paul) (m)

10 / Heijdra, F. (Frank) (m)

11 van den Berg, J.J.C. (Jacques) (m)

12 Hendriks, S.W.J. (Solange) (v)

13 Bongarts, L.T.J.M. (Louk) (m)

14 Bisschops, C.M.J. (Claudia) (v)

í5 Knubben, M.M.N. (Math) (m)

Aantal stemmen

2Totaal
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3 Valkenburgse Senioren Partij (VSp)
Nummer
op de lijst Naam kandidaat

1
') r-ÓJ Kleijnen, J.l.M. (Jef) (m)

2 Wagemans, L.L.H.M.M. (Lloyd) (m)

3
.,

ó Silverentand - Nelissen, G.G.J.M. (Gertie) (v)

4 Jamin, C.E.G.M. (Chretien) (m)

5 Habets, J.A.E. (Dre) (m)

6 Majolein, P.W.F.M. (Peter) (m)

7 Pachen, W.J.J. (Wendy) (v)

8 Rómling, H.M.c. (Hugo) (m)

I van de Worp - Krijger, J. (Jannie) (v)

10 Soumang, J.C.S.W. (John) (m)

11 van Knippenberg, C.M.C. (lneke) (v)

12 Stríjbosch, C.M.W.J. (Cor) (m)

Aantal stemmen

3BTotaal
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4 PGP (Progressieve Groene partij)
Nummer
op de lijst Naam kandidaat

1 Baaij, H.J. (Hilde) (v)

2 3 Fulmer - Bouwens, C.M.J. (Corry) (v)

3 23 Huisman, P.J. (Pat-Jos) (v)

4 Baggermans - Kieboom, M.C. (Martieke) (v)

5 Kornegoor, H.J. (Harm) (m)

6 / Engels, R.M.J.B. (Ruud) (m)

7 van der Linden, A.J. (Janneke) (v)

8 2 Stolk, B.M. (Brigitte) (v)

I Pluijmaekers, J.L. (Jeanine) (v)

í0 / Ruíjter, G. (cer) (m)

11 Baars, J.M.W.T. (Hanneke) (v)

12 Z Jansen, F.E.H. (Frans) (m)

13 Roggeband, J.M.D. (Denise) (v)

14 3 Spoelstra, K. (Klaas) (m)

15 Grit, S. (Stef) (m)

í6 de Jong, P.J. (Paul) (m)

17 van Buitenen, J.B. (Hanneke) (v)

í8 I Roijakkers, Z.C.P. (Zeppe) (m)

19 Meijers, R. (Remy) (m)

Aantal stemmen

,2Totaal
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5 WD
Nummer
op de lijst Naam kandidaat

1 /q Rooding - Eurlings, B.M.J.F. (Bianca) (v)

2 Arentsen - Gilíssen, P.L.M. (Neileke) (v)

3 Hermes, J. (Jack) (m)

4 2 Schrouff, C.H.M. (Chris) (m)

5 Rouwette, K. (Kevin) (m)

6 Schurgers, R.P.G.M. (Roet) (m)

7 Schippers, F.C. (Ferry) (m)

I Eyssen, P.L.M. (Pierre) (m)

I Rooding, T.P.J. (Theo) (m)

10 Weusten, D.M.M. (Dimitri) (m)

11 Smeets, J.G.G. (Julien) (m)

12 Goumans, P.A. (Per) (m)

13 Huntjens, J.M.c. (Julie) (v)

14 Versijp, B.A.P. (Bas) (m)

15 Ayangil, S.M. (Sirin) (v)

í6 Stienen, Y.P.H. (Yvette) (v)

17 Scheres, P.J.H. (Wilma) (v)

18 Spierdijk - Esseboom, H.M. (Henny) (v)

í9 Smeets - Vermariën, M.F.M. (Mariëlle) (v)

20 Taói, K.A.S. (Kujtessa) (v)

21 Vermeer, J.M.M. (Jan) (m)

Aantal stemmen

2ZTotaal
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Nummer stembureau voor vervroegd stemmen

Locatie stembureau voor vervroegd stemmen

802

Gemeenschapshuis't Voske

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 JL( /
B Qz
c 0

D JB3

2. Aantal getelde stembiljetten

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesteld door het gemeentetijk stembureau voor veruroegd stemmen.

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat *

Aantal blanco stembíljetten

Aantal ongeldige stembiljetten

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

* Tel voor dit onderdeel de aantallen stemmen die op etke lijst zijn uitgebracht bij etkaar op.

E sEs
F ó

G ó

H 383
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3. Verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten

ls 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. Telop! A.2 + 8.2 + C.2 = D.2

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.

4.2

8.2

c.2 0

D.2

* Kiezerspassen zAn niet van toepassing bij een gemeenteraadsverkiezing.

Let op: de onder A.2,8.2, G.2 en D.2 ingevulde aantallen komen in de plaats van de aantallen zoals
vastgesteld door het stembureau voor vervroegd stemmen (ingevuld in rubriek i).

ls 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?

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Vermeld hoe vaak de volgende siÍuaÍies 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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4. Bij gecombineerde stemmingen

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

O Nee.

O Ja, er zijn stembiljetten/stempassen/volmachtbewijzen/kiezerspassen van de verkiezing van

::;1iff1,"",".ï::"#"ffi l:J:ï"::,:',ï''
wethouders van de gemeente.

Noteer hier en op het pak het nummer van het betreffende stembureau het aantat stembitjetten, dan wel
sÍempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen daÍ is aangetroffen.
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5. Aantal stemmen per lijst en kandidaat
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1 Algemeen Belang
Nummer

op de lijst Naam kandidaat

1 /2 Dauven, N.J.M.M. (Niels) (m)

2 3 Weerts, W.H.M.E. (Wim) (m)

3 I Vankan, C.P.J.L. (Carlo) (m)

4 / Hardij, H.W.J.M. (Bert) (m)

5 Marx, V.M.E.G.J. (Veerle) (v)

6 L van de Venne, P.J.G.M. (Nelly) (v)

7 / Lamerichs - Coenjaerds, l.N.M. (llona) (v)

I 2 Ubags, R.M.A. (Ron) (m)

I L Dexters - Mijnes, M.A.C. (Mariet) (v)

í0 I Hoenjet, C.A.B. (Carlo) (m)

11 I Lemmens, L.P.M.T. (Lizette) (v)

12 Ghielen, S.J.M. (Stef) (m)

13 Colson, E.M.J. (Etiënne) (m)

14 / Kleinjans, A.W.P. (Ad) (m)

15 Dinant, G.J. (Geert-Jan) (m)

16 3 Keulen, R.E.C. (Roy) (m)

17 Selten, A.J.A. (Arthur) (m)

í8 Mlodzick, J.M.L. (Loe) (m)

í9 Bormans, A.W.M. (Ans) (v)

20 Paulussen - Bosman, K.J. (lneke) (v)

21 /t Cobben, H.M.J.G. (Harry) (m)

22 Theunissen, E.R.A. (Edith) (v)

23 Bemelmans, H.W.P. (Henk) (m)

Aantal stemmen

23,qTotaal
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2 CDA
Nummer
op de lijst Naam kandidaat

1 3 Brune, T.J.E. (Thomas) (m)

2 Blom, J.E.J. (Jacques) (m)

3 I Prevoo, J.M.P.L. (Jan) (m)

4 2 Pluijmen, J.M.M. (Jef) (m)

5 Hindriks, G.J. (Ger) (m)

6 / Geelen, J.M.M. (Jos) (m)

7 Limpens, R.P.H.J.M. (Raoul) (m)

I / Vinckers, R. (Rick) (m)

I Wester, P.W.M. (Paul) (m)

í0 Heijdra, F. (Frank) (m)

11 van den Berg, J.J.C. (Jacques) (m)

12 / Hendriks, S.W.J. (Solange) (v)

í3 I Bongarts, L.T.J.M. (Louk) (m)

14 Z Bisschops, C.M.J. (Claudia) (v)

15 Knubben, M.M.N. (Math) (m)

Aantal stemmen

JOTotaal
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3 Valkenburgse Senioren Partij (VSP)
Nummer
op de lijst Naam kandidaat

1 Kleijnen, J.l.M. (Jef) (m)

2 / Wagemans, L.L.H.M.M. (Lloyd) (m)

3 I Silverentand - Nelissen, G.G.J.M. (Gertie) (v)

4 Jamin, C.E.G.M. (Chrétien) (m)

5 Habets, J.A.E. (Dre) (m)

6 / Majolein, P.W.F.M. (Peter) (m)

7 / Pachen, W.J.J. (Wendy) (v)

8 Rómling, H.M.c. (Hugo) (m)

9 van de Worp - Krijger, J. (Jannie) (v)

10 Soumang, J.C.S.W. (John) (m)

11 van Knippenberg, C.M.C. (lneke) (v)

12 Strijbosch, C.M.W.J. (Cor) (m)

Aantal stemmen

///Totaal
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4 PGP (Progressieve Groene Partij)
Nummer
op de lijst Naam kandidaat

1 /L Baaij, H.J. (Hilde) (v)

2 / Fulmer - Bouwens, C.M.J. (Corry) (v)

3 2B Huisman, P.J. (Pat-Jos) (v)

4 Baggermans - Kieboom, M.C. (Martieke) (v)

5 Kornegoor, H.J. (Harm) (m)

6 Engels, R.M.J.B. (Ruud) (m)

7 van der Linden, A.J. (Janneke) (v)

8 Stolk, B.M. (Brigitte) (v)

9 Pluijmaekers, J.L. (Jeanine) (v)

í0 Ruijter, G. (Ger) (m)

11 Baars, J.M.W.T. (Hanneke) (v)

12 Jansen, F.E.H. (Frans) (m)

13 Roggeband, J.M.D. (Denise) (v)

14 I Spoelstra, K. (Klaas) (m)

í5 Grit, S. (Stef) (m)

16 de Jong, P.J. (Paul) (m)

17 I van Buitenen, J.B. (Hanneke) (v)

í8 2 Roijakkers, Z.C.P. (Zeppe) (m)

19 Meijers, R. (Remy) (m)

Aantal stemmen

ETotaal
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5 WD
Nummer
op de lijst Naam kandidaat

1 Rooding - Eurlings, B.M.J.F. (Bianca) (v)

2 2 Arentsen - Gilissen, P.L.M. (Nelleke) (v)

3 Hermes, J. (Jack) (m)

4 2 Schrouff, C.H.M. (Chris) (m)

5 2 Rouwette, K. (Kevin) (m)

6 Schurgers, R.P.G.M. (Roel) (m)

7 Schippers, F.C. (Ferry) (m)

8 Eyssen, P.L.M. (Pierre) (m)

9 Rooding, T.P.J. (Theo) (m)

10 Weusten, D.M.M. (Dimitri) (m)

11 Smeets, J.G.G. (Julien) (m)

12 Goumans, P.A. (Per) (m)

13 Huntjens, J.M.c. (Julie) (v)

14 2 Versijp, B.A.P. (Bas) (m)

15 Ayangil, S.M. (Sirin) (v)

16 Stienen, Y.P.H. (Yvette) (v)

17 3 Scheres, P.J.H. (Wilma) (v)

í8 Spierdijk - Esseboom, H.M. (Henny) (v)

í9 Smeets - Vermariën, M.F.M. (Mariëlle) (v)

20 Taëi, K.A.S. (Kujtessa) (v)

21 I Vermeer, J.M.M. (Jan) (m)

Aantal stemmen

2/Totaal
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