
Bijlage 1 Overzicht Bezwaren / onregelmatigheden PV 10-2 Aa en Maas

Stembureau nr. Stembureau naam Bezwaren van kiezers tijdens de stemming Bezwaren van kiezers tijdens de telling Onregelmatigheden

106

ROC ter Aa geen geen

1 persoon gaf aan geen kiezerspas te hebben 

ontvangen

111

Wijkhuis Brede school de Fonkel geen geen

Geweigerde stem door boze inwoner omdat 

vrouw niet mee mocht in hok. Stemmen in 

verkeerde bak ivm 2 stembureaus in 1 ruimte. 

Meerdere inwoners geen pas ontvangen. 

201

Woonzorgcentrum de Eeuwsels

Doordat de i-pad niet werkte moesten kiezers 

langer in de rij staan geen

Bij shift 2 kwam 1 stembureaulid niet. De i-pad 

niet na de de 2e shift dus op de oude manier, 

zonder i-pad doorgegaan. 

205

Zorgboogcentrum de Pannehoeve

Er staat Jan van Gooyenlaan op de stempas! Van 

Goyenlaan moet het zijn. [stembureaulid] is ziek (teller)

302

Praktijkschool Helmond

diverse kiezers willen dat genoteerd wordt dat de 

rode potloden slecht schrijven/niet goed zichtbaar 

zijn op de biljetten

403

Wijkhuis de Brem geen geen

Kiezer had vervangende stempas aangevraagd, 

maar een nieuwe pas met een andere naam 

gekregen. In overleg met team verkiezingen kiezer 

laten stemmen. Team verkiezingen heeft de juiste 

pas om 13:30 naar stembureau gebracht. 

404

O.B.S. de Rakt

Een kiezer maakt bezwaar tegen het feit dat er in 

Rijpelberg slechts twee stembureaus zijn. Zet met 

name de buitenring is niet vertegenwoordigd 

waardoor oudere mensen ver moeten lopen. 

Scouting Rijpelberg zou een goede derde locatie 

zijn. geen geen

501

Buurthuis St. Anna geen geen

Moeder en zoon samen in hokje, niet goed 

gekeurd. Zoon was niet in staat om te steunen. 

502

Gemeenschapshuis de Loop

Potloden zouden niet goed kleuren volgens meneer. 

Stond in de telegraaf. Meneer wilde dit officieel 

melden. nee

Er waren borden geplaatst van waterschap lijst 1. 

Deze zijn weggehaald door gemeente. 

504

Woonzorgcentrum Rivierenhof

kiezer geeft aan geen stempas te hebben 

ontvangen. klein stemlokaal. deur gesloten na 20.00 

uur. slechte bewegwijzering. slechte locatie in 

complex. geen geen 

602

De Geseldonk

1 kiezer heeft geen stempas voor het waterschap 

gehad geen geen

603

De Koning (cafégedeelte)

op het voorbeeldbiljet dat thuisgestuurd is staan 2 

waterschappen. Dit is verwarrend. 



612

Gymzaal 't Baken

Meneer geeft aan dat hij eerder op de dag heeft 

kunnen stemmen met stempas van dochter. Direct 

taken gewisseld en aangegeven in PV. 

geen

1.Meneer en mevrouw kwamen samen stemmen. 

Mevrouw wilde stemmen voor meneer in 

hetzelfde stamhokje. Niet toegestaan. 

Aangeboden om volmacht te gebruiken maar 

meneer kon niet schrijven/tekenen. Stempas 

achtergebleven. 2. Meneer wilde met mevrouw 

mee in stemhokje. Heb ik verboden. Meneer werd 

agressief, geprobeerd tot rust te manen. 

Uiteindelijk vertrokken. 

614

Scouting Brandevoort geen geen

9:08 Koffie over stapel PS stempassen. 16:30 

[stembureaulid] wordt gebeld met nieuws dat hij 

door omstandigheden, die hij niet wist, dat 

kandidaten niet in stembureau mag zitten, 

Daarom contact opgenomen met 

verkiezingsbestuur. [stemburealid] uit functie 

gegaan. 

617 Carolus Borromeus College geen geen Stembureau (ingang) was moeilijk te vinden

803

Het Speelhuis geen geen

Drukte en rumour in de ochtend door 

aanwezigheid van teamleider, projectleider, 

prokkelduo, Exitpoll- Ipsos, dit is Helmond, 

wethouder, op gegeven moment alle aan de koffie

904

Zalencentrum de Smed

Stempas te laat binnen. Meneer was 

verontwaardigd dat hij zich moest legitimeren in 

zijn eigen dorp. Vond het te lang duren. Wij waren 

bedriegers. Hij maakt hier werk van. geen geen


