
 

 

 

 

 

 

 

KANDIDATENLIJSTEN voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Vlissingen op woensdag 21 maart 2018
 

De hoofdbewoner wordt verzocht dit biljet aan de eventuele kiesgerechtigde medebewoner(s) ter lezing te geven. 

1 3 5 7 9 11 13 
Lokale Partij 2 SP 4 Democraten 66 6 CDA 8 GROENLINKS 10 ChristenUnie 12 50PLUS 
Vlissingen (Socialistische (D66)

Partij Partij) Partij van de VVD Staatkundig POV Vlissings Belang
Souburg-Ritthem Arbeid (P.v.d.A.) Gereformeerde perspectief op

Partij (SGP) Vlissingen!
Dooms, 1 
J.C.A. (John) (m)

Vlissingen
Eggermont, 2 
S.C.G.A. (Saskia) (v)

Vlissingen
van den Bout, 3 
D.J. (Dick) (m) 

Vlissingen
van Heek, 4 
H.J.E. (Holger) (m)

Vlissingen
Sips, 5 
G.A. (Geoffrey) (m)

Vlissingen
Veen, 6 
P.W. (Peter) (m)

Vlissingen
Kleinepier, 7 
J.J. (Jan) (m) 

Vlissingen
Hanemaaijer, 8 
R.J. (Robbert-Jan) (m)

Vlissingen
Gomperts, 9 
R.J. (Rudi) (m) 

Vlissingen
Snoek, 10 
H.M. (Michiel) (m)

Vlissingen
Kleinepier, 11 
O.A.W. (Omri) (m)

Vlissingen
de Jonge, 12 
J.C.G.M. (John) (m)

Vlissingen
Hirdes, 13 
P.W. (Wim) (m) 

Vlissingen 

Vader, 1 
A.A. (Albert) (m)

Oost-Souburg
Suurmond, 2 
R.J. (Rijnco Jan) (m)

Oost-Souburg
Vermeulen, 3 
J.L. (Sjaak) (m)

Oost-Souburg
Blom, 4 
G.H.J. (Ger) (m)

Oost-Souburg
Kooger-Worm, 5 
L. (Linda) (v)

Oost-Souburg
Weijermans, 6 
J.K. (Joanna) (v)

Oost-Souburg
Achterhuis, 7 
A.J. (Alex) (m) 

Ritthem 
Verdaasdonk, 8 
F.C. (Frans) (m)

Oost-Souburg
Waterman, 9 
L.F. (Lou) (m)

Oost-Souburg
Neuféglise, 10 
M. (Monique) (v)

Oost-Souburg
de Neef, 11 
M.E. (Esther) (v) 

Ritthem 
van der Hiele, 12 
H.J. (Huib) (m) 

Vlissingen
Schinkel, 13 
T. (Tim) (m) 

Middelburg
Wamelink, 14 
P.M.J. (Nel) (v) 

Vlissingen
Buijs, 15 
A. (Harry) (m)

Oost-Souburg
Verkuil, 16 
J.C.J. (Jasper) (m)

Oost-Souburg
de Klerk, 17 
A.C. (Ton) (m) 

Ritthem 
Blom, 18 
M.J.W. (Marc) (m)

Oost-Souburg
Vermeulen, 19 
J. (Jenny) (v)

Oost-Souburg
Nagelhout 20 
Hofman,
C. (Catrien) (v)

Oost-Souburg
de Visser, 21 
J. (Johan) (m)

Oost-Souburg
Fest, 22 
B.M. (Beatrice) (v)

Oost-Souburg
van Norden, 23 
Z. (Zeeg) (m)

Oost-Souburg
Roeting, 24 
H.M. (Bertus) (m)

Oost-Souburg
Blaak, 25 
E.C. (Eli) (m)

Oost-Souburg
Vervorst 26 
van Loon,
C.J. (Ineke) (v)

Oost-Souburg
Prevoo, 27 
L.P.T.M. (Lambert) (m)

Oost-Souburg
Schinkel, 28 
D.W. (Dick) (m)

Oost-Souburg 

Stroosnijder, 1 
S. (Sem) (m)

Oost-Souburg
Rijkse, 2 
J.J. (Sjaak) (m)

Vlissingen
Kuipers, 3 
P.E. (Priscilla) (v)

Vlissingen
Coret, 4 
P.M.W. (Petra) (v)

Vlissingen
Steutel, 5 
S. (Stefan) (m) 

Vlissingen
Rijkse, 6 
D.J.J.S. (Daniël) (m)

Vlissingen
von Wenz zu 7 
Niederlahnstein,
S.A. (Serge) (m)

Oost-Souburg
Flipse, 8 
A. (Anja) (v)

Oost-Souburg
Colijn 9 
Ventevogel, 
C.J. (Lian) (v) 

Vlissingen
Penraat, 10 
O.P. (Olga) (v) 

Vlissingen
de Lange, 11 
J. (Hans) (m) 

Vlissingen
Schokker, 12 
M.L.T. (Myrthe) (v)

Vlissingen
Reijnhout, 13 
E. (Erik) (m) 

Vlissingen
van der Meulen, 14 
M. (Marjan) (v) 

Vlissingen
Peul, 15 
P.F. (Pieter) (m)

Vlissingen
Miedema, 16 
C.Y. (Yvonne) (v)

Vlissingen
Postma, 17 
H.O. (Henk) (m)

Vlissingen
Houtman, 18 
W.C. (Willem) (m)

Vlissingen 

Oreel, 1 
F.E.C. (Frances) (v)

Vlissingen
Koopman, 2 
J. (Jan) (m) 

Oost-Souburg
Bouziani, 3 
Y. (Youssef) (m)

Vlissingen
Duijndam, 4 
A.L. (Angelique) (v)

Vlissingen
Vodegel, 5 
K. (Karin) (v) 

Vlissingen
Besselink, 6 
A.J.G. (Ton) (m)

Vlissingen
Rossen, 7 
M. (Maarten) (m)

Vlissingen
van Wijnen, 8 
J.H. (Sjef) (m) 

Vlissingen
Claessens, 9 
L.P. (Louise) (v)

Oost-Souburg 

Elliott 1 
Hilverdink,
J.A. (Josephine) (v)

Vlissingen
van Eck, 2 
P.J. (Pieter) (m)

Vlissingen
den Boer, 3 
J.M.I. (Judith) (v)

Vlissingen
Janse, 4 
A. (Atyna) (v) 

Vlissingen
Janse, 5 
M. (Marcel) (m)

Vlissingen
Verboom, 6 
D. (Dick) (m) 

Vlissingen
Rietman, 7 
A.W. (Ton) (m) 

Vlissingen
Hanraads, 8 
J.C. (Jim) (m)

Oost-Souburg
Baake, 9 
B.M. (Bianca) (v)

Vlissingen
Weijens, 10 
J.E. (Jeanka) (v)

Vlissingen
Brouwer, 11 
B. (Bram) (m) 

Vlissingen 

van der 1 
Giessen,
A. (Albert) (m) 

Vlissingen
Vork-Ritter, 2 
T.E. (Tamara) (v)

Vlissingen
Stoel, 3 
P.A.J. (Peter) (m)

Vlissingen
Cracau, 4 
S.F. (Sal) (m) 

Vlissingen
Reinders 5 
Stijnman,
M.J.A. (Marianne) (v)

Vlissingen
van Galen, 6 
M.L. (Mark) (m)

Vlissingen
van Loon, 7 
J. (Jan) (m) 

Vlissingen
Hoogstraten, 8 
Y. (Yvette) (v)

Oost-Souburg
Swennen, 9 
J. (Jan) (m) 

Vlissingen
Schönknecht 10 
Vermeulen, 
C.M.M. (Carla) (v)

Vlissingen 

Bertijn, 1 
C. (Coen) (m) 

Vlissingen
de Zwarte, 2 
M. (Marin) (m) 

Vlissingen
Muller, 3 
A.A.G. (Ank) (v)

Vlissingen
Tollenaar, 4 
J.P. (Peter) (m) 

Vlissingen
Salakorij, 5 
C.W. (Kecy) (m)

Oost-Souburg
van Loon, 6 
L.L.H. (Resy) (v)

Vlissingen
Seijbel, 7 
J.J.M. (Conny) (v)

Vlissingen
Kloosterboer 8 
Dijkstra,
M.J. (Marianne) (v)

Vlissingen
Bergen, 9 
J.F.M. (Jan) (m)

Oost-Souburg
Janssens, 10 
M.J.J. (Maarten) (m)

Vlissingen
Zielstra, 11 
H.J. (Henk) (m)

Vlissingen 

Janse 1 
van der Weele, 
L.E.J. (Lilian) (v)

Vlissingen
Tromp, 2 
C.R. (Cor) (m) 

Vlissingen
van den Bosse, 3 
C.P. (Reinier) (m)

Vlissingen
van Klinken, 4 
M.P.P. (Mariet) (v)

Vlissingen
Bakker, 5 
D. (Dirk) (m) 

Vlissingen
van Dijk, 6 
P.J. (Nellie) (v)

Oost-Souburg
Sturm, 7 
D. (Dennis) (m)

Vlissingen
Verhage, 8 
M.D. (Rinus) (m)

Vlissingen
Huissen, 9 
A.M.J. (Bram) (m)

Vlissingen
de Goffau 10 
van Duin,
W. (Willy) (v) 

Vlissingen
Joosse, 11 
C. (Kees) (m) 

Vlissingen
Rottier, 12 
J.A. (Jos) (m) 

Vlissingen
van der Weele, 13 
C.J. (Cees) (m)

Vlissingen 

Verhage, 1 
E. (Els) (v) 

Vlissingen
Portier, 2 
J. (Jeroen) (m)

Oost-Souburg
Schaap, 3 
A.M. (Bram) (m)

Vlissingen
Kordiš-Toman, 4 
G. (Gorana) (v)

Oost-Souburg
van der Borgt, 5 
T.M. (Trees) (v)

Vlissingen
Bottse, 6 
J.I. (Julien) (m) 

Vlissingen
de Dreu, 7 
L. (Louise) (v) 

Vlissingen
Bom, 8 
J.S. (Jos) (v)

Oost-Souburg
van Belzen, 9 
K. (Klaas) (m) 

Vlissingen 

Kraan, 1 
W.B. (Pim) (m) 

Vlissingen
Kleefman, 2 
R.G. (Ruud) (m)

Oost-Souburg
Brunke, 3 
R.L. (Robert) (m)

Vlissingen
Elzas, 4 
C.A. (Chris) (m)

Vlissingen
Busink 5 
Kooijman,
E.J. (Betty) (v) 

Vlissingen
Riekwel, 6 
L. (Leon) (m) 

Vlissingen
Peperkamp, 7 
L.W. (Louk) (m)

Vlissingen
van Terheijden, 8 
J.A.A. (Jeroen) (m)

Vlissingen
Kraat, 9 
A.P. (Ad) (m) 

Vlissingen
Hozée, 10 
J. (Jeroen) (m) 

Vlissingen 

van Dalen, 1 
C. (Coen) (m) 

Vlissingen
Kodde 2 
Vergouwe, 
M.M. (Margreet) (v)

Vlissingen
de Jong, 3 
R.S. (Reinder) (m)

Oost-Souburg
Cappon 4 
Oldengarm,
A.M. (Mirjam) (v)

Oost-Souburg
Azuonwu, 5 
F.I. (Fidelis) (m)

Oost-Souburg
Jansen, 6 
W.J.A. (Wilma) (v)

Vlissingen
van der 7 
Straaten,
M. (Mattias) (m)

Vlissingen
van Wijk 8 
Padding,
E.M. (Eva) (v) 

Vlissingen
Verhagen, 9 
R.A.B. (Ricardo) (m)

Oost-Souburg
Karel, 10 
D. (Dennis) (m)

Vlissingen
Verkerke, 11 
C.L. (Kees) (m)

Oost-Souburg 

van Poepéle, 1 
A.H. (Arnoud) (m)

Vlissingen
Poppe, 2 
J.C. (Jan) (m) 

Vlissingen
de Meulder, 3 
M.A. (Marianne) (v)

Vlissingen
Vromans 4 
van Es,
N.C. (Netty) (v)

Koudekerke 
Šatrović, 5 
K. (Kenan) (m) 

Vlissingen
Vromans, 6 
C.A. (Sander) (m)

Vlissingen 

Reijnierse, 1 
J.L. (Rens) (m) 

Vlissingen
van Wezel, 2 
C.J. (Kris) (m) 

Vlissingen
Jansen, 3 
H.W. (Henk) (m)

Oost-Souburg
Naimi, 4 
R. (Rachida) (v)

Vlissingen
Montenarie, 5 
J.M. (Hanny) (v)

Vlissingen
Boot, 6 
R.C.A. (Robert) (m)

Vlissingen
Teunissen, 7 
R.F. (Ronald) (m)

Vlissingen
de Jonge, 8 
G.M. (Gerard) (m)

Vlissingen
Dijk, 9 
A.E. (Bert) (m) 

Vlissingen
Meeusen, 10 
P. (Piet) (m) 

Vlissingen
Meijers, 11 
T.R.K. (Tobias) (m)

Oost-Souburg
Willemse, 12 
W. (Willem) (m)

Vlissingen 

Zie ommezijde

voor meer informatie
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Verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Vlissingen 

en het referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv)  


op woensdag 21 maart 2018
 
Op woensdag 21 maart 2018 kunt u uw stem uitbrengen voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Vlissingen en voor het 
referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). 
Afhankelijk van uw nationaliteit kan het zijn dat u alleen een oproep heeft ontvangen voor de verkiezing van de leden van de raad. Bent u voor beide stemmingen kiesgerechtigd dan heeft u twee stempassen 
ontvangen. Eén voor de verkiezing van de leden van de raad en één voor het referendum. Wilt u voor beide stemmingen uw stem uitbrengen dan moet u beide stempassen meebrengen naar het stemlokaal. 
In de gemeente Vlissingen staat het u vrij om in elk willekeurig stemlokaal binnen de gemeente te gaan stemmen. Op de stempas staat wel een adres van een stemlokaal bij u in de buurt, maar u bent niet 
verplicht om daar te stemmen. Als het u beter past om in een ander stemlokaal te stemmen dan kan dat. Als u gaat stemmen dan moet u naast uw stempas(sen) ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. 
Voor deze stemmingen geldt dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen! U brengt uw stem uit op een stembiljet. 

Stemmen met een stempas én identiteitsbewijs
Zonder een stempas kunt u uw stem niet uitbrengen. Het is daarom van groot belang dat u de stempas(sen) niet vergeet mee te nemen. Mocht u een stempas kwijtraken dan kunt u, uiterlijk 
dinsdag 20 maart 2018 tot 12.00 uur, een vervangende stempas aanvragen op het stadhuis bij de afdeling Publiekszaken en Subsidies. Mocht u alsnog uw “oude” stempas terugvinden dan kunt 
u daarmee niet stemmen; dat kan alleen met de nieuwe stempas. Neem bij het stemmen naast uw stempas(sen) ook een geldig identiteitsbewijs mee (bijvoorbeeld paspoort, identiteitskaart of 
rijbewijs). U bent verplicht dit te tonen aan de voorzitter van het stembureau. Voor deze stemmingen geldt dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn. 

Waar kunt u stemmen 
Omdat u met een stempas overal binnen de gemeente mag stemmen vindt u hieronder een overzicht van de locaties waar een stembureau is gevestigd: 

Stemmen met een stembiljet
U stemt door het rood maken van één wit stipje. 

Heeft u op het stembiljet meer witte stipjes
rood gemaakt of bijvoegingen (tekst of
tekeningen) geplaatst waardoor u kunt worden
geïdentificeerd, dan wordt het stembiljet 
ongeldig. 

Als u zich bij het invullen heeft vergist, geeft u
het stembiljet aan de voorzitter terug en vraagt
u een nieuw stembiljet. De voorzitter geeft u
eenmaal een nieuw stembiljet. 

Na het invullen vouwt u het stembiljet zo dicht
dat uw keuze niet zichtbaar is en doet u het 
stembiljet in de voor de stemming bedoelde
stembus. 

é Hal Stadhuis, Stadhuisplein 2 
é Zorgcentrum Scheldehof, Peperdijk 263 
é v/m Bibliotheek ’t Spui, Spuistraat 6 
é Lokaal Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt**, van de Spiegelstraat 
é Atrium Zorgcentrum Ter Reede, Vredehoflaan 370 
é Kantine Beheer Gemeente Vlissingen*, Vredehoflaan 950 
é De Vlissingse Schoolvereniging, Govert Flincklaan 1 
é Gymzaal basisschool Louise de Coligny*, Alexander Gogelweg 65 
é Lokaal Theo Thijssenschool*, Troelstraweg 471 
é Lokaal Apostolisch Genootschap*, Rosenburglaan 210 
é Stichting Roat*, Westerzicht 64 
é Het Bolwerk*, Lindeijerlaan 6-8 
é Adventkerk**, Kerklaan 19 

é Lokaal Het Kroonjuweel, Kroonjuweel 90 
é Zorgcentrum De Zoute Viever, Dongestraat 1 
é Activiteitencentrum De Kwikstaart*, Nagelenburgsingel 2 
é Lokaal school De Tweemaster*, J. de Priesterstraat 4 
é Lokaal Wijkgebouw De Zwaan*, Kromwegesingel 1 
é Lokaal Protestantse Kerk**, Dorpsstraat 1 
é Bioscoop Cine City, Spuikomweg 1 
é Lokaal De Combinatie, Pablo Picassoplein 120-126 
é Lokaal basisschool De Omnibus*, Slangenburg 3 
é V.C.B. Lammerenburg / Blauwe Zaal*, Zuidbeekseweg 16 
é Lokaal Wijkcentrum Het Palet*, Ingang Irislaan 
é Lokaal Wijkcentrum De Burgerij, Van Hogendorpweg 58a 
é Mobiel stembureau, diverse locaties 

De stemlokalen zijn geopend van ’s ochtends 07.30 uur tot ’s avonds 21.00 uur. De stemlokalen met é zijn toegankelijk voor mindervaliden (rolstoel en scootmobiel). Stemlokalen met een * zijn 
beperkt toegankelijk voor scootmobielen i.v.m. de deuropening van 85 cm. Stemlokalen met ** zijn niet toegankelijk voor scootmobielen. 
De afdeling Publiekszaken heeft een gesproken en een braille kandidatenlijst beschikbaar die op verzoek in een van de locaties beschikbaar wordt gesteld. 

Stemmen bij volmacht / iemand anders gaat voor u stemmen
Als u niet in de gelegenheid bent om zelf te stemmen, dan kunt u iemand anders een volmacht verlenen. Deze persoon mag dan namens u uw stem uitbrengen. Op de achterzijde van de stempas kunt u 
de naam invullen van degene (gemachtigde) die voor u gaat stemmen. De gemachtigde kan iedereen zijn die in Vlissingen woont en ook een stempas voor deze stemming heeft ontvangen. Wilt u een 
andere kiezer voor beide stemmingen machtigen dan moet u op beide stempassen de achterzijde invullen. De kiezer die voor u gaat stemmen moet dan zelf ook voor beide stemmingen gaan stemmen. 
Van belang is dat de gemachtigde per stemming niet meer dan twee machtigingen heeft aangenomen en de volmachtstem gelijktijdig met de eigen stem uitbrengt. Het geven van een machtiging kan tot 
en met de dag van de stemming zelf. De kiezer die voor u gaat stemmen moet ook een kopie van een geldig identiteitsbewijs van u aan de voorzitter laten zien. Voor deze stemmingen geldt dat het 
identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn. 
Voor het referendum kunt u ook iemand machtigen die niet in de gemeente Vlissingen woont maar wel een stempas heeft ontvangen voor deze stemming. De hiervoor benodigde formulieren kunt u 
afhalen of aanvragen bij de afdeling Publiekszaken van de gemeente Vlissingen of downloaden van onze website:www.vlissingen.nl. De schriftelijke aanvraag moet uiterlijk vrijdag 16 maart 2018 door 
de gemeente zijn ontvangen. De gemachtigde ontvangt daarna het volmachtbewijs en hoeft in dat geval geen kopie van uw identiteitsbewijs aan de voorzitter te laten zien. 

Stemmen met een kiezerspas / u wilt gaan stemmen in een andere gemeente (alleen voor het referendum)
Als u voor het referendum in een andere gemeente wilt stemmen, dan moet u een kiezerspas hebben. Zo’n kiezerspas kunt u verkrijgen door met de stempas van het referendum naar het gemeentehuis 

te gaan. Daar wordt uw stempas ingenomen en ontvangt u een kiezerspas. Met een kiezerspas voor het referendum kunt u dan gaan stemmen in elk willekeurig stemlokaal binnen Nederland. Het 

mondeling aanvragen van kiezerspassen kan tot uiterlijk dinsdag 20 maart 2018, 12.00 uur. 

U kunt ook schriftelijk een verzoek doen voor een kiezerspas. De hiervoor benodigde formulieren kunt u afhalen of aanvragen bij de afdeling Publiekszaken of downloaden van onze website: 

www.vlissingen.nl. De schriftelijke aanvraag moet uiterlijk vrijdag 16 maart 2018 door de gemeente zijn ontvangen. Uw stempas van het referendum moet u bijvoegen. U ontvangt daarna een 

kiezerspas voor alleen deze stemming.
 

Informatie 
Op het stadhuis, afdeling Publiekszaken en Subsidies, kunt u alle informatie verkrijgen met betrekking tot deze stemmingen. Het bezoekadres is: Paul Krugerstraat 1, 4382AM Vlissingen.
 
De afdeling Publiekszaken is van maandag tot en met woensdag geopend op afspraak van 9.00 uur tot 17.00 uur.
	
Op donderdag is de afdeling Publiekszaken op afspraak geopend van 9.00 uur tot 20.00 uur en op vrijdag van 09.00 uur tot 12.00uur.
 
Telefonisch bereikbaar onder nummer 0118-487000. Het e-mailadres van de afdeling Publiekszaken is pd@vlissingen.nl. 
Informatie over de verkiezing kunt u ook vinden op de website van de gemeente: www.vlissingen.nl.

U stemt blanco door geen wit stipje rood te
maken en niet op het stembiljet te schrijven of te 
tekenen. U vouwt het onbeschreven stembiljet
dicht en stopt het in de stembus. Schrijft u toch
op het stembiljet, dan stemt u niet blanco maar
geldt uw stem als ongeldig. 

http:www.vlissingen.nl
mailto:pd@vlissingen.nl
http:www.vlissingen.nl
http:website:www.vlissingen.nl



