
Bijlage bij proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen 1 

Bijlage: uitkomsten per stembureau voor vervroegd stemmen 

Vul voor elk stembureau voor vervroegd stemmen afzonderlijk deze bijlage in. 

Nummer stembureau voor vervroegd stemmen (indien van toepassing) 10 

Locatie stembureau voor vervroegd stemmen (indien het een mobiel stembureau betreft, vult u dat in.) 

°At Wietel-ny ulvvilum, uja, t u 4,1 Y  

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) (niet van 
toepassing bij gemeenteraadsverkiezingen) 

Het aantal tot de stemming toegelaten kiezers. Telop!A+8+C=D 

A 3(cP 

 

8 

C 

 

D C.9 

2. Aantal getelde stembiljetten 

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

E 32  d 

  

F 5 

G 3 
H 4'Ô( 

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. 

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? 

121 Ja, ga verder met rubriek 4. 

El Nee, ga verder met het vervolg van rubriek 3. 
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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) (niet van 
toepassing bij gemeenteraadsverkiezingen) 

Het aantal tot de stemming toegelaten kiezers door het gemeentelijk stembureau 

voor vervroegd stemmen Tel op! A.2 + 8.2 + C.2 = 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 aantal getelde stembiljetten (rubriek 2 onder H) gelijk? 

Ja, ga verder met rubriek 4 

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

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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4. Bij gecombineerde stemmingen 

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

Efi Nee. 

E I 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 en het aantal stembiljetten, dan wel stempassen, 

volmachtbe wijzen of kiezerspassen dat is aangetroffen. 
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1 

2 

3 

6 
e5) 

Sanders, S.G.J. (Silas) (m) 

Zahidi, A. (Aicha) (v) 

Lauf, W.G. (Colin) (v) 

Peters, E.H.A.M. (Evelien) (v) 

van Est, T.H.J. (Tom) (m) 
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5. Aantal stemmen per lijst en kandidaat 

Lijstnaam CDA 

Lijstnummer 1 

Nummer 

op de lijst 

Aantal 

stemmen 

Naam kandidaat 

1 2 Knoops, J.J.M. (Jacob) (m) 

2 7 Splinter, A. (Antoon) (m) 

3 3 Jacobs, K.J.W. (Koen) (m) 

4 
/3 

Cornelissen, J.W.C.P. (John) (m) 

  

van der Aa, M.P.M. (Mart) (m) 

  

van Veen, R.J.C. (Rick) (m) 

7 I Arts, R.P.M. (Rob) (m) 

8 Maarse-Elbers, G.J.M. (Gaby) (v) 

 

Megens, G.J.B. (Giel) (m) 

10 Schreurs-van der Kuijl, B.L. (Berty) (v) 

11 3 Linders, M.J.H. (Maurice) (m) 

12 Huijs, E. (Evert) (m) 

13 3 Driessen, J.T.P.M. (Johan) (m) 

14 Broekman, A.P.T.M. (Amo) (m) 

- 15 Schut, M.H.G. (Marcel) (m) 

16 5 . Linders, E.J.H.J. (Elke) (v) 

17 Fransman, G.J.M. (Geert) (m) 

18 Olieslagers, G.H.J. (Gerry) (m) 

19 Ingenbleek, R.H.M. (Rob) (m) 

20 
/ 

Witjes, TAM. (Theo) (m) 

21 

 

Vioet, N.A.M. (Nic) (m) 

22 

 

van Klaarbergen, G. (Gosewien) (v) 

23 Ponjee, J.G. (John) (m) 

24 

25 

Loonen, M.P.J.M. (Math) (m) 

Arts, F.W.G.M. (Frans) (m) 
I 

26 / Straatman, J.H.M. (Jan) (m) 

Totaal (stemcijfer) 

Lijstnaam 

Lijstnummer  

Nummer 

op de lijst 

Aantal 

stemmen 

Progressieve KoMbinatie Bergen (L) 

2 

Naam kandidaat 

Ponjee, C.E.M.G.T. (Claudia) (v) 

Valckx, J.C.G. (Jos) (m) 

van der Coelen, W.M.M. (Wim) (m) 

Bakker, H. (Harry) (m) 

Janssen, C.M. (Lia) (v) 

Martens, H.G.A.W. (Bert) (m) 

7 

8 

9 

10 

11 

  

 

21_ 
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16 

17 

18 

19 

Holten, E. (Elise) (v) 

r van der Wilt, E.C. (Evert) (m) 

van Est, M.M.P.F. (Mariëlle) (v) 

Quainoo, S.E.J.A. (Seine) (v) 

Frenken, G.W.P. (Ger) (m) 

Krebbers, P.J.V. (Pierre) (m) 

Curfs, L.W. (Leo) (m) 

Borkent, J.H. (Hens) (m) 

12 

13 

14 

15 

20 Welbers, T.G.J. (Thei) (m) 

21 van Ekeren, E.J. (Erik) (m) 

22 

23 

Dilweg, E.J. (Eric) (m) 

van Eupen, T.A.G. (Theo) (m) 

24 

25 

26 

Kersten, J.J.J. (Jos) (m) 

Ponjee, L.T.A.M. (Leo) (m) 

7 van Eekeren, J.H.G.M. (Koos) (m) 

27 2. Roefs, C.W.J.M. (Lia) (v) 

/.2 Totaal (stemcijfer) 

Lijstnaam KERN 

Lijstnummer 3 

Nummer Aantal Naam kandidaat 

op de lijst stemmen 

1  Raijmakers - van der Stap, M.H.M. (Marleen) (v) 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

4, Camps, F.P.M. (Frans) (m) 
4 

Cuijpers, J.M.M. (Jac) (m) 

Hesen, B.C.M. (Bram) (m) 

van den Hurk, N.J.P. (Niek) (m) 

Stolk, W. (Willem) (m) 

2_ Bindels, J.P.T. (Sjaak) (m) 

van den Woldenberg, H.S.T. (Harold) (m) 

3 Roersch, G.P.A. (Gerrie) (m) 

Anderegg, J.W.M. (Sjef) (m) 

Jaspers, A.M.R. (René) (m) 

Custers, H.H.A.M. (Hans) (m) 

van Helden, J.P. (Jac) (m) 

Taal, R. (Rogier) (m) 

Lamers, H.J. (Harrie) (m) 

Totaal (stemcijfer) 

Lijstnaam 

Lijstnummer 

Nummer 

op de lijst 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8  

VVD 

4 

Aantal Naam kandidaat 

stemmen 

van Rijen, P.J.P. (Pepijn) (m) 

Hettinga, J.P. (Jelle) (m) 

Ripkens, M. (Maikel) (m) 

van der Kwast, W.R. (Wim) (m) 

van Dijck, G.F.M. (Frans) (m) 

van Vegchel, L.L.G. (Linda) (v) 

Steegh, R.P.W. (Roy) (m) 

Stolk, H. (Hans) (m) 
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10 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
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9 Smals, M.M.S.D. (Maurice) (m) 

Lijstnaam 

Lijstnummer 

Nummer Aantal  

van Aerssen, M.F.L. (Marcel) (m) 

van der Schans, A. (Anya) (v) 

Huizinga, O.M.M. (Oscar) (m) 

Totaal (stemcijfer) 

Dorpsbelangen Bergen (Limburg) 

5 

Naam kandidaat 

op de lijst 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

stemmen 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

Robben, P.C.M. (Patrick) (m) 

Megens, B.J.M.H. (Bart) (m) 

Fledderrnan, K.A.T. (Kevin) (m) 

Aengenend, I.A.A.M. (Indy) (v) 

Loermans, P.J.A.M. (Peter) (m) 

Aengenend, R.G.J. (René) (m) 

Verrijdt,H.J.M. (Herman) (m) 

Heijkoop, J.C. (Jan) (m) 

Kepser, L.. (Luke) (m) 

Jansen, E. (Ester) (v) 

Beumers, J. (Theo) (m) 

Holterrnan: essmer, M.C.M. (Karin) (v) 

Poels, T.J. (rrl) 

Loermans- beeten, E.W.C.M. (Emmy) (v) 

Theunissen, H.H.M. (Hai) (m) 

Reijners, C. (Chris) (v) 

van Lin, F.H.M. (Frank) (m) 

Theunissen, M.G.M. (Marleen) (v) 

Theeuwen, T.G.M. (Theo) (m) 

van der Meer, M.A. (Mandy) (v) 

Totaal (stemcijfer) 
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