
Aantal geldige stempassen 

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

Aantal geldige kiezerspassen (pas om to 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 '27 4 3 

 

B //Z 

 

C 

 

0 

D f :-) ( 

 

2. Aantal getelde stembiljetten 

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

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 (fW 

F 2.1 

 

G j 

 

H , 
2 , 

,  

11 Maaslandcentrum 

Nummer 11 
Locatie stembureau Maaslandcentrum 

1. Aantal toegelaten kiezers 

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesteld door het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen (zie 
rubriek 1 van de bijlage bij het proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen) of door 
het stembureau (zie rubriek 5 van het proces-verbaal van het stembureau). 
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11 Maaslandcentrum 

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 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. 
Te/ op! A.2 + 8.2 + C.2 = D.2 
* Kiezerspassen zijn niet van toepassing bij een gemeenteraadsverkiezing. 

A.2 

B.2 

C.2 

D.2 

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 meer 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 een 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? 

Nee. 

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

aparte pakken verpakt en 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. 

124 /211 



11 Maaslandcentrum 

5. Aantal stemmen per Iijst en kandidaat 
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DOS (Democratisch Onafhankelijken 
Stein) 

Nummer 
op de lijst Aantal stemmen Naam kandidaat 

1 I3 Hendrix, D.M.M. (Danny) (m) 

2 8 Wingelaar, N.T.P. (Natascha) (v) 

3 / CC Ummels, J.A.G. (Joep) (m) 

4 3Z Meijers, J.J.M. (Julie) (v) 

5 /3 Janssen, S.J.T.N. (Sam) (m) 

6 1 Alberti, P.H.M. (Paul) (m) 

7 0 Smeets, D.L.T. (Danielle) (v) 

8 2,2- Thomassen, P.P.J. (Paul) (m) 

9 1 Gransier, M.M.P. (Maurice) (m) 

10 2-8 Goossens, M.M.A (Meddy) (v) 

11 '2 ,..., Wenmekers, M.J.E. (Manon) (v) 

12 32. Peters, A.C.J. (Guus) (m) 

13 / Slangen, B.M.A. (Brenda) (v) 

14 

 

Suleman, S.I. (Salih) (m) 

15 

 

Kengen, E.A.M. (Els) (v) 

16 

 

Op den Camp, L.H.M. (Luc) (m) 

17 

 

Peerboom, Q.C.M. Peerboom (Quinten) (m) 

18 1 Jansen, M.C. (Irma) (v) 

19 2- Van de Wauw, K.R.M (Kevin) (m) 

Totaal 
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2 Communiceren Met Burgers (CMB) 
Nummer 
op de lijst Aantal stemmen Naam kandidaat 

  

Thewissen, W.J.G. (Willem) (m) 

2 , ,_ Meijers, C.J.J. (Chantal) (v) 

3 ... , 
, 

R0mers, J.A.M. (Joyce) (v) 

4 

 

van Es, I.M.H. (Ingrid) (v) 

5 
,.. 

- Hoeveler, K. (Kyle) (m) 

6 

 

Goossens, M.M.L. (Maurice) (m) 

7 7, de Vries, J.C.B. (Jean) (m) 

8 
, (7 
/ / , Fredrix, L.M.M. (Leon) (m) 

9 
P) , Ostendorf, J.W.T.M. (Jos) (m) 

10 C Ubbink, E.D.M. (Eddy) (m) 

11 
(,, 

Loonen, J. (Jay) (m) 

12 j Thewissen, R.G.J. (Rico) (m) 

13 

 

van Ommen, D.M.L.M. (Daan) (m) 

14 

 

Janssen, J.L.M. (Jo) (m) 

15 A Martens, J.I.J. (Nancy) (v) 

16 .., Brandts, J.L.M. (Marcel) (m) 

17 

 

Van Mulken, H.T. (Theo) (m) 

18 ,..,) de Beer, M.C.J. (Marcel) (m) 

19 

 

Smeets - Houben, M.L.W. (Lucie) (v) 

20 

 

Driessen, H.M.H. (Huub) (m) 

Totaal 
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3 CDA 
Nummer 
op de lijst Aantal stemmen Naam kandidaat 

  

Bours, E.H.G.M. (Eric) (m) 

2 '\3 Jennekens - Cramers, C.S.F. (Suzanne) (v) 

3 

 

Janssen, F.M.J. (Frank) (m) 

4 ) Daemen, K.H.J. (Ken) (m) 

5 Q Penders - Bolton, M.J.B. (Marie-Jose) (v) 

6 Q Schroeder - Bendada, S. (Samira) (v) 

7 

 

Aarts, L.H.G.M. (Leon) (m) 

8 

 

Janssen, T.P.J.W (Tom) (m) 

9 

 

Tummers, H.L. (Leon) (m) 

10 

 

Horrichs, M.H.A. (Math) (m) 

Totaal 
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4 Politieke vereniging Steins Belang 
Nummer 
op de lijst Aantal stemmen Naam kandidaat 

1 

 

Claessens, N (Noud) (m) 

2 

 

Cleuters, J. (John) (m) 

3 
1 

Stijns, J (Joey) (m) 

4 / Conjour - Meijers, R. (Resi) (v) 

5 2 Knoops, J (Jari) (m) 

6 

 

Boemen, Q. (Quinty) (v) 

7 2 - Pepels, D. (Davy) (m) 

8 

 

Coumans, GM (Graad) (m) 

9 

 

Demandt, R. (Rene) (m) 

10 

 

Lardenoije, P. (Paul) (m) 

11 0 Driessen - Frederix, M. (Mirjam) (v) 

12 0 Keulen, TH (Tom) (m) 

13 t van Mulken - Van Lingen, R. (Gina) (v) 

Totaal 
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5 VVD 
Nummer 
op de lijst Aantal stemmen Naam kandidaat 

 

-“/ Dassen, F.T.M.J. (Frank) (m) 

2 j -,Z, Rouschop, S.J.M. (Semna) (v) 

3 /7 Broersma, A.G. (Ab) (m) 

4 

 

Helwig, R.H.M. (Rob) (m) 

5 S Lotz, R.C.M. (Regina) (v) 

6 

 

Helwig, M.H.L.C. (Myrthe) (v) 

7 CJ Kremers, M.J.T. (Josyane) (v) 

8 0 Snackers - Lahaije, E.M.B. (Elly) (v) 

9 O Ruijters, P.M.A.H. (Patrick) (m) 

10 

 

Drummen, R.T.B. (Rob) (m) 

11 

 

Salden, P.L.C. (Peter) (m) 

12 

 

Hermens, R.G.J. (Rob) (m) 

Totaal 
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6 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) 
Nummer 
op de lijst Aantal stemmen Naam kandidaat 

1 
, 
...5') le, J.A. (Jose) (v) 

2 4 Schmeitz, L (Lieke) (v) 

3 

 

Vaessen, H.H.M. (Hub) (m) 

4 -4), Janssen, J.B.P.E.C. (Boudewijn) (m) 

5 1 Jaspar, R.H.W. (Ronald) (m) 

6 ) Clerx, M.J.P.A. (Marijke) (v) 

7 6 Ghoule, S. (Seddik) (m) 

8 0 Heijing - Meessen, L.H. (Helga) (v) 

Totaal 
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