
Houden we het zoals het was of is het tijd voor verandering in het Gewest Zeeland? 
 
Op het moment dat ik dit schrijf is de grote vraag binnen de PvdA, wat nu? 
Op deze vraag ga ik je nu het antwoord niet geven, ik heb er voor gekozen om mezelf  
kandidaat te stellen om als lid toe te treden tot het gewestelijk bestuur van de PvdA Zeeland. 
 
In mijn ogen is het namelijk enorm belangrijk om de krachten te bundelen van alle Zeeuwse afdelingen 
en het gewest en samen te werken voor een betere toekomst van Zeeland en ook onze krachten te 
bundelen naar Den Haag. Mijn huidige beeld van de afzonderlijke afdelingen is als de kaart van Zeeland. 
Veel eilandjes met hier en daar een verbinding en samenwerking. 
 
Graag wil ik mijn bijdrage leveren om de samenwerking te intensiveren en er samen  
een mooie vereniging van te maken waar het leuk en gezellig is om samen resultaten te behalen. 
 
Mijn naam is Cor Sandee ik ben woonachtig te Heinkenszand met mijn 3 kinderen en ben 43 jaar. 
Op dit moment ben ik voorzitter van het afdelingsbestuur PvdA Borsele  
en Voorzitter Cliëntenraad Werk, Inkomen, Zorg van GR de Bevelanden. 
Mijn passie ligt in het leggen van verbindingen en het zoeken naar gemeenschappelijke belangen  
om eenvoudig en effectief processen te kunnen optimaliseren. 
Hierin heb ik ervaring in zowel de profit als de nonprofit sector  
en wil dit graag inzetten binnen onze vereniging. 
 
Vanuit levens- en arbeidservaring weet ik dat iedere streek en eiland in Zeeland  
een eigen identiteit heeft die men graag wil borgen. 
 
Ik ben ervan overtuigd dat als we met respect en vertrouwen met elkaar omgaan  
en naar elkaar durven te luisteren zonder oordeel, we van Zeeland een nog mooiere provincie kunnen 
maken. Met voor iedere streek de eigen identiteit evenals voor alle inwoners  
of deze nu blank of bruin zijn of christen of moslim, samen zijn wij Zeeland  
en Samen met u zet ik graag de PvdA op de kaart in Zeeland. 
 
Ik heb er alle vertrouwen in en hoop op uw steun om Samen  
te komen tot het antwoord op de vraag waar ik dit stuk mee begon! 
 
Hartelijke groet, 
 
Cor Sandee 
 
 


