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Een goeie 
vaart met…

Arnold Van Eeghem, Voorzitter CD&V 
Blankenberge-Uitkerke geeft ten volle 
steun aan Sandy Buysschaert

Als voorzitter van de lokale CD&V afde-
ling Blankenberge-Uitkerke ben ik erg 
verheugd dat onze fractieleider in de 
gemeenteraad Sandy Buysschaert op 
de 14° plaats op de lijst voor het Vlaams 
Parlement staat. Het is voor onze lokale 
werking en voor Blankenberge als stad 
erg belangrijk dat onze gemotiveerde 
Sandy bij deze verkiezingen een goed 
resultaat bereikt. Daarom zal het voltal-
lige bestuur Sandy ten volle steunen en 
dit niet alleen in Blankenberge maar ook 
tot ver daar buiten. Mocht Sandy een 
hoge score behalen dan kunnen we daar 
met zijn allen maar de vruchten van 
plukken. Een goeie vaart met Sandy 
Buysschaert. Dat zeker!



Een goeie vaart met… 
Deze uitgave vol getuigenissen waarom Sandy uw stem verdient.

Johan Blomme: Een man waar je 
kunt op rekenen, in de politiek en 
in het Davidsfonds waar we samen 
werken. Tof  dat er nog dergelijke 
mensen bestaan waar je op kunt 
vertrouwen en die ook doen wat ze 
beloven. Hij weet waar hij zich moet 
inzetten en is een uitstekende aan-
winst voor onze plaatselijke CD&V  
en ongetwijfeld ook op Vlaams 
niveau. 
Stem daarom op Sandy, plaats 14 
effectieven, Vlaams Parlement.

Jhonn Louagie: Als ondervoorzitter 
van de sociale bouwmaatschappij Het 
Lindenhof  heb ik destijds een enorme 
ondersteuning kunnen krijgen van de 
toenmalige voorzitter van de lokale 
CD&V afdeling, Sandy Buysschaert. 
Het was frappant hoe Sandy zich in 
die specifieke dossiers inwerkte. Zijn 
inbreng was toen al van onschatbare 
waarde. Daarom heb ik er alle vertrou-
wen in dat hij dat ook goed zou doen, 
en hoop ik dat Sandy een mooi resul-
taat zal bekomen. Mijn steun heeft hij 
alvast. Stem daarom op Sandy, plaats 
14 effectieven, Vlaams Parlement.

Arlette: Zowat 10 jaar geleden maak-
te ik kennis met Sandy. Hij was toen 
een sterk gemotiveerde voorzitter van 
de JONGCD&V. Ik zag hem in sterke 
mate positief  evolueren met  een aan-
stekelijk enthousiasme. Het was voor 
de lokale partij een goede zaak toen 
hij Voorzitter werd. Ook mezelf  wist 
hij te overtuigen om samen met hem 
op de lijst voor de gemeenteraadsver-
kiezingen te staan. In 2012 trok hij 
een sterke verkiezingscampagne op 
gang en kon een plaats in de gemeen-
teraad veroveren waar hij, samen met 
zijn collega-gemeenteraadsleden, met 
constructieve voorstellen onze stad 
wil vooruit helpen. Daarom steun 
ik hem dan ook binnen en buiten 
onze stad voor de volle 100%.  Stem 
op Sandy, plaats 14 effectieven, 
Vlaams Parlement.

Yvette: Sandy is een gedreven fractieleider van de CD&V die weet waar hij 
voor staat! Hij heeft de lokale CD&V partij een enorme “boost” gegeven. Zijn 
aanwezigheid in het Vlaams Parlement zou goed zijn voor Blankenberge. Stem 
daarom op Sandy, plaats 14 effectieven, Vlaams Parlement.

Toon Lamote (Penningmeester): 
Sandy Buysschaert, fractievoorzit-
ter CD&V Blankenberge, geboren 
leider, dynamisch, sociaal bewogen 
en buigzaam, een garantie voor 
GOED BESTUUR. Stem daarom 
op Sandy, plaats 14 effectieven, 
Vlaams Parlement.

Anne Vanhove: Ik steun Sandy 
omwille van zijn sociale bewogen-
heid en zijn inzet voor de sociaal 
zwakkeren, met aandacht voor de 
vergrijzing die nu duidelijk de kop 
opsteekt. Zelf  sta ik hier midden in 
en weet daarom hoe belangrijk die 
aandacht is! Duim omhoog voor 
Sandy!
Stem daarom op Sandy, plaats 14 
effectieven, Vlaams Parlement.

Marc Dhondt (CD&V-Verkeers-
deskundige): Toen ik Sandy voor 
het eerst ontmoette wist ik noch 
van haar noch pluimen wie hij was. 
Dat zou echter niet lang duren. “No 
nonsens” en recht op zijn doel af  zo 
leerde ik hem ondertussen kennen. 
Je komt ze maar zelden tegen die 
jonge gemotiveerde en getalenteerde 
mensen. Als een rasechte teamspeler 
weet hij elkeen onder ons te begees-
teren. Als werknemer van De Lijn 
weet hij dat het openbaar vervoer 
een belangrijke rol speelt in vele 
mensen hun leven. Samen met de 
volledige CD&V-ploeg zal hij zich 
inzetten dat er blijvend geïnvesteerd 
wordt in betrouwbaar openbaar ver-
voer. Daarom geef  ik hem, met een 
gerust hart, mijn stem want hij heeft 
ze inderdaad allemaal op een LIJN !  
Stem daarom op Sandy, plaats 14 
effectieven, Vlaams Parlement.
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Eric Wallaert: Sandy is een goeie 
vriend van me, hij wil vooral de 
beste zijn. De beste in de zin van: de 
juiste antwoorden formuleren op de 
vragen en bekommernissen van onze 
bevolking. Hij probeert steeds om 
inbreng te hebben in het beleid en 
zo zaken te kunnen realiseren voor 
onze inwoners met uiteindelijke doel 
dat die inwoners de winnaars zijn. 
Daarnaast heeft hij een doel voor-
opgesteld, een maatschappij creëren 
waarin iedereen kan meetellen, ieder-
een betaalbaar kan wonen, iedereen 
kan bewegen, iedereen een toekomst 
heeft, iedereen voor duurzaam beleid 
kiest en dat iedereen zich veilig voelt.  
Doe zo verder Sandy.
Stem daarom op Sandy, plaats 14 
effectieven, Vlaams Parlement.

Jean-Pierre Simoens (huisfoto-
graaf  Sjp): Deze altijd breedlachse, 
steeds goed geluimde optimist, 
verdient de grootste steun bij de aan-
staande verkiezing. Steeds in de bres 
staande voor zijn politieke groep als 
fractieleider en de Blankenbergse 
bevolking, zal hij zeker scoren en 
het waar maken in Brussel. Hierbij 
kunnen wij deze toffe vader van drie 
kinderen alsmede zijn steeds alerte 
breedlachse dame alleen onze grote 
steun geven en een grote zet geven. 
Een zet met inhoud, een inhoud van 
inzet en dossierkennis. Vanuit mijn 
hart, geven mijn familie en ik, alle 
sterkte die nodig is om verkozen te 
worden. Sandy laat het bootje varen 
zelfs op woelige baren. Zoals “sterke 
Dries” zijn boot liet lopen tot in 
de haven zo zal hij vele mensen in 
de toekomst met zijn tussenkomst 
behagen. Veel succes en sterkte. 
Stem daarom op Sandy, plaats 14 
effectieven, Vlaams Parlement.

Luc Henau (Ere-schepen): 
Waarom Sandy op mijn steun kan re-
kenen? Zijn engagement: niks is hem 
teveel en hij luistert naar iedereen. 
Zijn vastberadenheid: hij bijt zich 
vast in de belangrijke dossiers zoals 
de kinderboerderij op de site De Sol, 
de revitalisering van de handelsstra-
ten, de volkstuintjes,… Zijn creativi-
teit bij het zoeken naar oplossingen 
zoals gezellig markten ook in de 
winter, groene inkom van Blanken-
berge tvv de houten schutsels,… 
Zijn sociaal engagement: mensen en 
verenigingen helpen en ondersteu-
nen. Zijn teamspirit: geen individu-
alist maar de kapitein van een ploeg 
die hij zoveel mogelijk betrekt bij 
alles wat hij onderneemt. Sandy kijkt 
vooruit, laat zich niet verleiden tot 
politieke spelletjes. Sandy is voor 
mij het voorbeeld van de nieuwe 
politieke generatie die Blankenberge 
een nieuwe elan zal geven. Stemmen 
op Sandy is samen werken aan een 
nieuwe toekomst. Stem daarom 
op Sandy, plaats 14 effectieven, 
Vlaams Parlement.

Norbert Wallaert (Collega-
gemeenteraadslid): We hebben 
samen een goeie verstandhouding en 
werken graag samen. Sandy bijt zich 
met gedrevenheid vast in dossiers en 
volgt alles goed op. Ik ben zeker dat 
hij belangrijke dossiers voor Blan-
kenberge zoals de kustveiligheid met 
dezelfde gedrevenheid zou opvolgen 
als hij daar de kans toe krijgt in het 
Vlaams Parlement. Mijn steun heeft 
hij. Stem daarom op Sandy, plaats 
14 effectieven, Vlaams Parlement.

Brigitte Monbaliu (OCMW-raads-
lid): Waarom Sandy deze kans ver-
dient? Aan “politiek” doen is zorgen 
voor de mensen en uitzien naar hun 
toekomst, dat ze het niet alleen nu 
maar ook later goed hebben. Wel als 
het met zo’n enthousiasme en gedre-
venheid gebeurt dan kan dat alleen 
van iemand als Sandy Buysschaert 
zijn. Er is geen kloof  tussen de burger 
en de politiek door zijn geloofwaar-

dige aanpak. Eerlijk en correct. Door zijn voortdurende studie heeft hij op alle 
domeinen een grote kennis opgebouwd. Een ‘dossiervreter’ als je het zo wil 
noemen, na het uitpluizen van een zaak neemt hij gefundeerde beslissingen. 
Zijn uiteindelijk doel is een leefbare stad voor een tevreden inwoner. Een stem 
voor Sandy is geen verloren stem.
Stem daarom op Sandy, plaats 14 effectieven, Vlaams Parlement.
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Heeft u een opmerking over het 
gemeentebeleid of de CD&V-

werking in onze gemeente? Of heeft 
u een suggestie voor wat beter kan? 

Aarzel niet en ga de conversatie aan!

Uw lokale contactpersoon
Sophie Van Kerckhove, Ria van de 
Ven, Kristof De Backere (contact@
cdenvblankenberge.be)
www.blankenberge-uitkerke.cdenv.be

Uw nationale contactpersoon
Sam van CD&V (sam@cdenv.be)
Wetstraat 89
1040 Brussel
www.cdenv.be

Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is heel  
eenvoudig:
www.cdenv.be/doe-mee/lid-worden

Volg ons op facebook: www.facebook.com/cdenv

WAT MAAKT U 
GOED GEZIND IN 

ONZE GEMEENTE?

#goedgezind

Michel De Vos (Ondernemer): 
Zeker in turbulente periodes hebben 
we mensen nodig waarop we mogen 
steunen met visie en ideeën, actieve 
jongere mensen die durven en kun-
nen een richting opleggen, mensen die 
graag tijd maken om naar iedereen te 
luisteren. Sandy ken ik al vele jaren, 
hij en mijn zoon Alexander zijn ons 
vertrouwen en onze stem waard.
Stem daarom op Sandy BUYS-
SCHAERT, plaats 14 bij de effec-
tieven voor het Vlaams Parlement 
en op Alexander DE VOS, plaats 
4 bij de opvolgers voor het Vlaams 
Parlement.

Tineke, Diaz, Luca, Rune (vrouw 
en kinderen): Ik steun mijn man en 
de kindjes hun papa omdat hij graag 
de mensen helpt. Omdat we zien 
dat hij ook gelukkig is als hij iets kan 
doen voor de mensen. 
Stem daarom op Sandy, plaats 14 
effectieven, Vlaams Parlement.

Sophie Van Kerckhove (Collega-
gemeenteraadslid): Ik vind Sandy 
een goeie kandidaat omdat hij altijd 
gedreven is en zich altijd voor de 
100% inzet. Hij heeft dossierkennis 
en is sociaal. Hij verdient jullie steun.
Stem daarom op Sandy, plaats 14 
effectieven, Vlaams Parlement.

Luc Vileyn (Ondernemer): Als on-
dernemer steun ik Sandy van harte 
omwille van zijn steun in Blanken-
berge aan de handelaars en andere 
ondernemers. Zijn inzet voor de 
ganse bevolking siert hem en ik ben 
overtuigd dat hij dat ook op andere 
beleidsniveaus zal waarmaken. 
Stem daarom op Sandy, plaats 14 
effectieven, Vlaams Parlement.

Philip De Coussemaker: Toen wij 
en veel van onze buren in onzeker-
heid zaten over het wandelpad en de 
keermuur achter de pas gebouwde 
woningen in het Bommelzwin en we 
onze tuinen niet konden aanleggen 
heeft Sandy dit samen met zijn col-
lega’s aangekaart en zeer nauwgezet 
opgevolgd. Aan Sandy kan je iets 
vragen. 
Stem daarom op Sandy, plaats 14 
effectieven, Vlaams Parlement.


