
                                                   Amsterdam, 2 februari 2010 
 
 
 
 
 
                                                 2e correctie 
 

Stadsdeel  Zuid, 
Leden van de raad, 
Bureau verkiezingen 
t.a.v. dhr. Joosten 
Karel du Jardinstraat 65 
1073 TB Amsterdam 
Aan fax nr. 2521709 
Per mail aan: verkiezingen@oudzuid.amsterdam.nl 
cc. raadssgriffier m.leons@oudzuid.amsterdam.nl. 
 
Geachte heer Joosten en mw. Leons, 
 
Aanvulling op eerste brief. 
 
Op basis van de vorige verkiezingsuitslag hoort ZPB direct na lijstnr. 11 te worden vermeld. 
Met de nu gekozen onjuiste volgorde wordt de kiezer op het verkeerde been gezet. 
Wij eisen per omgaande een juiste vermelding. 
 
Op de website van uw stadsdeel staat een pagina over de verkiezingen. 
Daarbij is onze partijnaam niet in hoofdletters aangegeven, conform de registratie. 
Ook staat het ons toegekende lijstnummer 20 bij de VOZ vermeld en krijgt ZPB  onjuist het 
lijstnummer van de VOZ achter de naam. 
Kan dit per omgaande worden gecorrigeerd. 
Tegen deze gang van zaken wordt bezwaar gemaakt. 
De toevallige fouten zijn niet zo toevallig, gezien het feit dat deze telkenmale alleen ons 
treffen. 
De Vereniging wenst te vernemen in wiens opdracht dit is gebeurd. 
Zie onze eerdere klacht van 23 januari over de fouten in onze correct aangeleverde 
kandidatenlijst. 
 
Bij de lijst van de zittende partijen op de site van het stadsdeel wordt nog steeds de foto van het 
raadslid Th. Keijser onjuist weergegeven.  Hierover is al in augustus 2009 gecommuniceerd. 
Het nu gebruikte foto silhouet  is tegen de afspraken. Dit dient per omgaande te worden 
vervangen conform het voorbeeld in de stadsdeelkrant van 5 augustus jl.  
 
Gaarne per omgaande bericht of de correcties zijn uitgevoerd. 
 
Hoogachtend, wijkpartij Zuid- en Pijpbelangen 

 
 Th. Keijser raadslid en lijsttrekker voor  3 maart 2010 
 
W.G. 
    

       

               Saffierstraat 204,  1074 GZ Amsterdam, telnr. 6757025, postgiro: 6933242, e-mail: stem_zpbelangen@hotmail.com 

 





                                                   Amsterdam, 23 januari 2010 
 
 
 
 
 
 
 

Stadsdeel  Zuid, 
Bureau verkiezingen 
t.a.v. dhr. Joosten 
Karel du Jardinstraat 65 
1073 TB Amsterdam 
Aan fax nr. 2521709 
Per mail aan: verkiezingen@oudzuid.amsterdam.nl 
 
 
Geachte heer Joosten, 
 
Na het uitreiken van het proces-verbaal met de vastgestelde lijsten op 22 januari jl, bleken er 
fouten in onze kandidatenlijst te staan. 
Een van de fouten is direct hersteld. Een zelfde 2e fout is pas later ontdekt. 
De kandidatenlijst van ZUID- EN PIJPBELANGEN met de aanduiding voor man ( m) en 
vrouw ( v) waren correct ingediend. 
De beide vrouwelijke kandidaten Merm en Dicker staan op de nrs 6 en 8 van de lijst.  
Hier staat onjuist een”m” aangegeven. 
Kunt u per omgaande een correctie laten uitvoeren aangezien er anders bij de kiezer 
onduidelijkheid gaat ontstaan en dit voor ons nadelig kan uitvallen. 
Er wordt geen bezwaar gemaakt om vertraging te voorkomen. 
 
Gaarne per omgaande bericht of de correctie is uitgevoerd met een afdruk van deze kieslijst. 
 
 
Hoogachtend, wijkpartij Zuid- en Pijpbelangen 
 

 
De inleveraar Th. Keijser 
 
      

W.G 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

        Saffierstraat 204,  1074 GZ Amsterdam, telnr. 6757025, postgiro: 6933242, e-mail: stem_zpbelangen@hotmail.com 

 

PS. Voor alle duidelijkheid: ons lijstnummer voor 3 maart is lijst 20 


