Bezwaren van kiezers en onregelmatigheiden tijdens de stemming op 14 maart
Overgenomen uit PV J van de stembureau’s
Stembureau
nr.

Naam stembureau

Omschrijving bezwaar of klacht en oplossing

GEEN

Bezwaren van kiezers en onregelmatigheden tijdens de stemming op 15 maart
Overgenomen uit PV J van de stembureaus
Stembureau
nr.

Omschrijving bezwaar of klacht en oplossing

GEEN

Bezwaren van kiezers en onregelmatigheiden tijdens de stemming en telling op 16 maart
Overgenomen uit PV deel 1
Teltafel nr
16

80

14

Omschrijving bezwaar of klacht en oplossing
Niet ondertekende volmacht. Geprobeerd uit te leggen maar meneer liep boos weg. Heeft
zelf ook niet gestemd.
Volmachtstem op ander moment dan eigen stem
Persoon wilde 3 volmachtstemmen 1 stem teruggenomen informatie in boekje komt niet
overeen met informatie volmacht
Niet willen stemmen met begeleiding. Mevrouw is lichamelijk beperkt (slechtziend) we
hebben van alles aangeboden (loep, begeleiding). Maar ze wil alleen haar stembiljet mee
naar huis nemen om daar te stemmen met haar loep (waar ze het wel bij ziet)
Advies: naar het stadhuis. Ook een probleem (geen vervoer).
10.00 uur Man kwam orde verstoren, uiteindelijk politie gebeld
10.42 uur Vrouw met dochter met verstandelijke beperking in 1 stemhokje
10.52 uur twee mensen in 1 stemhokje verzocht om apart te stemmen

10

68

72

22
21
2

1 mevrouw vond dat er te weinig afstand gehouden kon worden in het stembureau. De
anderhalve meter, (adviesafstand) was voor haar niet mogelijk.
Stembussen staan naast elkaar van bureau 10 en 80 waardoor controle op inleveren
stembiljet soms lastig is. Het vermoeden is dat er mogelijk een of twee keer de verkeerde
stembus is gebruikt.
Volmacht voor een broer was niet getekend en geboortedatum stempas kwam niet overeen
met geboortedatum op kopie legitimatiebewijs. De gevolmachtigde verscheurde het
stembiljet van de broer ter plekke.
Invalide stemmer met begeleider heeft geklaagd over geblokkeerde deur naar lift in het
stembureau. Oorzaak: bewoner welke tevens op de kieslijst staat belemmert regelmatig
deze deur tot ongenoegen van medebewoners. Stemgerechtigde heeft uit ongenoegen haar
stempas verscheurd.
Mevrouw gaat tot tweemaal toe in het hokje staan bij haar 18 jarige dochter. Ze begrijpt
niet waarom ze niet bij haar dochter in het hokje mag.
2 stemmers konden niet naar binnen omdat zij in en scootmobiel zaten en het stembureau
daarvoor niet toegankelijk is.
Geconstateerd dat bij een volmacht de achterkant niet is ingevuld maar er is wel gestemd.
Legitimaties zijn gecontroleerd. Na pauze bij controleur gecheckt, dit betrof geen volmacht
maar persoon is zelf geweest. (verkeerde stapel, excuus).
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