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Op 14 oktober maakte CD&V de kandidatenlijst voor de gemeenteraads-
verkiezingen 2012 bekend. Een lijst waar ik als lijsttrekker fier op ben.
Ik zie sterke kandidaten, gedreven mensen die met hun ervaring en kennis een 
meerwaarde betekenen, mensen met een visie die zich ten volle willen inzetten 
om onze partij terug op de kaart te zetten. Vernieuwing en verjonging doen een 
frisse wind waaien en leiden zo tot nieuwe ideeën. We zijn echt klaar om mee 
het beleid te voeren. Met ons goed uitgekiend programma en met deze gemoti-
veerde mensen zullen wij zeker ook de kiezer kunnen overtuigen!

Brigitte Monbaliu
Lijsttrekker cd&v

Waarom ik in deze lijst geloof!

Voor onze stad!

Met “14 oktober” kozen we om 
onze lijst bekend te maken op een 
symbolische dag, precies een jaar 
voor de gemeenteraadsverkiezingen. 
Heeft dat een reden? Uiteraard! 
We willen kwaliteit bieden aan de 
kiezer en aan onze stad; Dat heb-
ben we in het verleden gedaan en 
dat blijven we doen. Door tijdig 
onze kandidatenlijst klaar te heb-
ben, kunnen onze kandidaten zich 
volop inwerken en ook delen in de 
ervaring van de huidige beleidsmen-
sen. U verdient immers kwaliteit, 
en onze stad verdient kwaliteit. En 
u verdient ook onze beste wen-
sen voor het jaar 2012! Een goede 
gezondheid en geluk in alles wat 
u doet!  Klink hierop met ons op 
onze nieuwjaarsreceptie! Iedereen 
welkom.

Sandy Buysschaert
voorzitter cd&v 

Blankenberge-
Uitkerke 

NIEUWJAARSRECEPTIE

CD&V BLANKENBERGE-UITKERKE
Iedereen van harte welkom

Zaterdag 14 januari 2012
Deuren open om 18.30 uur

ZAAL FORUM
KERKSTRAAT 66, BLANKENBERGE

Gastspreker:
Vice-Eerste Minister 

en minister van Buitenlandse Zaken 
Steven Vanackere
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Een perfecte afspiegeling van onze samenleving:

DE CD&V-lijst 2012

Brigitte Monbaliu, lijsttrekker
Al sinds mijn jeugd ben ik sociaal 
actief, vandaar mijn keuze voor sociale 
studies. Ik was werkzaam als maat-
schappelijk werker bij het OCMW, 
later als meewerkende echtgenote in 
de artsenpraktijk van mijn man. Na de 
opvoeding van mijn kinderen, nam ik 
de draad weer op via vrijwilligerswerk, 
later als OCMW raadslid. De zorg, 
verantwoordelijkheid, respect voor de 
ander is mijn uitgangspunt. Ook de 
zorg voor de natuur, de bescherming 
van ons leefmilieu: een stad met groene 
accenten! Blijvende  aandacht voor het  
woonbeleid zodat onze Blankenbergse 
jongeren in ons steedje kunnen blijven 
wonen. Die waarden vond ik terug bij 
de CD&V, vandaar mijn keuze voor die 
partij.

Jean-Christophe Schamp, 
plaats 2
Partner van Heidi en vader van 2 
prachtige zonen, Arthur en Henri. 
Penningmeester van de kerkfabriek 
Sint- Rochus en parcoursverantwoor-
delijke voor de 2-daagse Voettocht. Ik 
zetel reeds 2 jaar in de gemeenteraad 

en ben, na deze grondige leerschool, 
bereid de volgende jaren in een man-
daat verantwoordelijkheid op te nemen. 
Mobiliteit en betaalbaar wonen blijven 
een uitdaging, maar vooral de financiële 
kant van de volgende zes beleidsjaren 
zal een moeilijke oefening zijn waaraan 
ik graag zal meewerken.

Ilya Aerts, plaats 3
Partner van Ruth Pettens en vader van 
Simon, Lente en Renée. Als sport-
leerkracht binnen het vrij onderwijs 
Blankenberge en organisator van sport-
kampen, behartig ik o.a. de belangen 
van zowel onze jeugd als de sport in 
onze stad. Na de positieve ervaring als 
gemeenteraadslid ben ik meer dan ooit 
overtuigd om mij verder politiek te en-
gageren en hoop ik dat we op uw steun 
kunnen rekenen om met de volgende 
gemeenteraadsverkiezingen en mooi 
resultaat te behalen.

Sandy Buysschaert, plaats 4
Kent u het lied, “Laat ons een bloem 
en wat gras dat nog groen is …”? 
Onze stad moet ook nog een eeuwig-
heid mee. Als vader van 3 kinderen 

wil ik mij inzetten voor een duurzaam 
beleid, een gezonde stadskas, maar ook 
zorg voor het milieu. De leefbaarheid 
verhogen voor iedereen, jong en oud. 
Dat betekent werk, wonen en welzijn 
maar ook een optimale mobiliteit. 
Leden zeggen me dat ik als voorzitter 
hun vertrouwen niet geschaad heb, uw 
vertrouwen zal ik ook niet schaden. 
Met een duidelijke visie! 

Norbert Wallaert, plaats 5
Bij verkiezingen brengen partijen hun 
ideeën naar voor, en dat wil ik hierbij 
ook doen. De laatste jaren is er veel 
geïnvesteerd in toerisme, en dat is 
zinvol want in onze badstad is dat be-
langrijk. Maar ook de gewone mensen 
in Blankenberge en Uitkerke zijn voor 
mij belangrijk. Ik wil me dan ook extra 
inzetten voor die laatste groep en zal 
over mijn plannen in dat verband de 
volgende maanden duidelijkheid geven. 
En met jullie steun die ideeën ook kun-
nen realiseren.

Sophie Van Kerckhove, 
plaats 6
Horeca blijft een belangrijke vorm van 
inkomsten en zorgt voor veel werk-
gelegenheid in onze stad, en CD&V 
wil op dit vlak in de toekomst ook zijn 
inbreng hebben. Als uitbaatster van 
brasserie-restaurant Intercity aan het 
station, heb ik ondertussen al redelijk 
wat ervaring kunnen opdoen in deze 
sector, en wil ik me dan ook inzetten 

De ervaring behouden maar ook de vernieuwing door-
trekken, tijd voorzien om zich in te werken, zorgen dat 
iedere leeftijdsgroep, sociale groep, economische sector 
in onze stad en iedere wijk in onze stad vertegenwoor-
digd is. De CD&V lijst is een perfecte afspiegeling van 
onze gemeenschap! Maak kennis met onze kandidaten en 
hun drijfveer.
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voor de horeca en middenstand in het 
algemeen. Maar ook de jonge gezinnen 
liggen mij nauw aan het hart, want het 
is zeer belangrijk dat we kansen creëren 
om deze mensen te laten wonen en 
werken in onze badstad.

Noortje Lamote, plaats 7
Politiek is saai zeggen vele jongeren! 
Het is maar hoe je het bekijkt. Vroeger 
dacht ik ook dat politiek niets was voor 
mij. Toen mij gevraagd werd om mij 
kandidaat te stellen voor de gemeente-
raadsverkiezingen van 2012, moest ik 
toch even nadenken. Maar ik wil de uit-
daging aangaan want bij CD&V staat 
het respect voor ieder mens centraal. 
Het sociaal aspect is mijn politieke 
drijfveer. Luisteren naar mensen, mij 
inzetten voor hun welzijn en samen 
met hen naar oplossingen zoeken.

Jan De Soete, plaats 8
Jong, enthousiast en een visie op de 
toekomst. Dossiers tot een goed einde 
brengen, zoals de nieuwe speelduin, 
vind ik belangrijk. Leren uit het verle-
den is goed, oplossingen aanbrengen 
voor vandaag en morgen is beter. En 
met uw steun en stem kan ik nog meer 
realiseren.

Ria van de Ven, plaats 9
Als aangespoelde uit Antwerpen wil ik 
meewerken aan het welzijn in Blanken-
berge. Ik wil luisteren, leren en me ac-

tief  inzetten voor een stad waar respect 
en onderlinge hulp de norm is, zowel 
voor Blankenbergenaars als “aange-
spoelden”! Als auteur werk ik graag 
mee aan een vlotte communicatie.

Annemie Lamote-Pirlet, 
plaats 11
35 jaar ben ik bezig met politiek en nu 
wil ik nog een laatste maal deelnemen 
aan de verkiezingen om dan de fak-
kel door te geven. Met onze dochter 
Noortje op de lijst, krijgt mijn jaren-
lange inzet voor CD&V toekomstper-
spectief. In de politiek heb ik mij steeds 
laten inspireren door de mensen en 
vanuit deze inspiratie geprobeerd om 
adviezen en voorstellen te formuleren 
(soms vanuit een vrouwelijk oogpunt) 
om aan het beleid richting te geven.  

Johan Blomme, plaats 12
Als jong actief  gepensioneerde zet ik 
me in voor het seniorenbeleid en als 
voorzitter van het Davidsfonds ben ik 
nauw betrokken in de culturele activi-
teiten van onze stad. Ook in de politiek 
ben ik al 15 jaar actief  in diverse func-
ties en mandaten. Meer dan ooit wil 
ik me blijven engageren voor een stad 
waar iedereen zich thuis voelt.

Hubert Dufour, plaats 13
Mijn engagement als voorzitter van 
Okra Blankenberge toont mijn interes-
se voor het welzijn van onze senioren. 

In de politiek wil ik meewerken aan een 
bestuur dat zorgt voor duidelijkheid, 
want duidelijkheid zorgt voor tevreden-
heid.

Laurette Hinderyckx, plaats 14
Als voorzitter van de seniorenwerking 
bij de CD&V wil ik me verder inzetten 
voor de eenzamen, jong en oud, de zie-
ken en voor de 50 plussers en de pro-
blemen rond de vergrijzing. Daarnaast 
ben ik actief  in de palliatieve zorg.

Herbert Callewaert, plaats 15
Als voorzitter van Okra Uitkerke sta ik 
voor engagement en het algemeen wel-
zijn voor ouderen. Als voorzitter van 
twee patiëntenverenigingen zet ik me in 
voor de zwakkere van de maatschappij 
en dat wil ik ook doen via de politiek.

Lindsay Goethals, plaats 16
Doorzetten en volharden, is mijn 
motto. Daarom wil ik kinderen uit 
kansarme gezinnen helpen en voorbe-
reiden op de toekomst. Hen een leuke 
dag laten beleven of  eens een uitstap 
organiseren voor hen. En vooral een 
luisterend oor zijn voor iedereen die 
dat nodig heeft.

vERvOLG OP PAG 8
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Trees Vankersschaever, 
plaats 17
Ik ijver met veel passie voor het be-
houd van het erfgoed in Blankenberge. 
Te veel waardevolle, niet beschermde 
panden zijn al afgebroken. Daarnaast 
vraag ik aandacht voor de vele (eenza-
me) bejaarden in onze stad. Mijn vrije 
tijd vul ik met muziek, film, concerten 
en tentoonstellingen en musea bezoe-
ken.

Yvette Vandousselaere-Aers, 
plaats 18
Naast mijn drukke huishouden zet ik 
me zoveel mogelijk in voor anderen. 
Met mijn vrijwilligerswerk in het Jolle-
tje hoop ik kinderen een betere toe-
komst te geven in onze stad. Door nu 
actief  aan politiek te doen, tracht ik die 
inzet verder te zetten en uit te breiden.

Anne Vileyn-Vanhove, 
plaats 19
Tijdens mijn loopbaan in de medische 
dienstverlening zag ik de schrijnende 
problemen van sommige ouderen. 
Daarom wil ik van de opvang en 
ondersteuning van bejaarden een van 
mijn prioriteiten maken. Het milieu ligt 
me eveneens nauw aan het hart en ook 
daarvoor zal ik me volledig inzetten.

Arlette Vervaecke, plaats 20
Ik ben huisvrouw en gehuwd met 
Arnold Van Eeghem. We hebben twee 
kinderen en een kleindochter Thébe. 
In eerste instantie wil ik de CD&V 
versterken en  steunen, maar ook en 
vooral de belangen en vragen van ie-
dereen op de gepaste niveaus onder de 
aandacht brengen. 

Peter Beeckmans, plaats 21
Werkt bij de technische dienst van 
Blankenberge. Hij houdt ervan een 
steentje te kunnen bijdragen aan het 
onderhoud van de stad waarop hij 
zovele jaren geleden verliefd op werd 
en hem deed besluiten zich permanent 
te vestigen in Blankenberge. Peter is 
ondertussen voorzitter van het ACW 
en de KWB.

Anne-Marie Hoornaert, 
plaats 22
Moeder van drie, een fulltime job en 
actief  in het verenigingsleven ! Op mijn 
werk word ik geconfronteerd met de 
problematiek van de vergrijzing . Ver-
doken armoede en sociaal isolement 
zijn problemen die moeten aangepakt 
worden, ook voor die bevolkingsgroep. 
Via de politiek wil ik actief  meewerken 
om oplossingen te vinden.

Jhonn Louagie, plaats 23
Een gezellige, propere en veilige stad 
trekt mensen aan om er te komen 
wonen en werken, en sport en cultuur 
dragen daartoe bij. Ondersteunende 
maatregelen nemen om onze bloeiende 
middenstand verder uit te bouwen 
zodat de tewerkstelling behouden blijft 
en zelfs uitgebreid kan worden. DAAR 
GA IK VOOR!

Pierre Bisschop, plaats 24
Door mijn initiatieven als schepen 
zette ik in de voorbije legislaturen 
Blankenberge positief  op de kaart. 
Mijn politieke kennis en ervaring geef  
ik graag door aan de jonge generatie. 
Naast mijn politiek engagement ben ik 
voorzitter van de ACW poetsdienst.

Ignace Lauwagie, lijstduwer
Reeds vele jaren de 1ste schepen. Via 
mijn bevoegdheden zoals toerisme en 
handel zorg ik voor economische im-
pulsen voor onze middenstand en alle 
burgers van Blankenberge.  
Zo gaat Blankenberge er als enige 
kustgemeente toeristisch op vooruit. 
Met uw steun kan ik mijn kennis en 
ervaring ter beschikking stellen aan de 
komende generatie politici.


