
Eddie Van der Vieren
de nieuwe schepen van ruimtelijke ordening,

bouw- en verkavelingsvergunningen, 
werken in eigen regie en nutsvoorzieningen

In de gemeenteraadszitting van 28 augustus nam Freddy Verbeke - na 28 
jaar – afscheid van het gemeentebestuur. Hij nam ontslag als schepen én als 
gemeenteraadslid, zodat hij in beide functies moest vervangen worden. Miet Van 
Landeghem is het nieuwe raadslid, Eddie Van der Vieren de nieuwe schepen. Hij 
neemt alle bevoegdheden van schepen Verbeke over, op uitzondering van Openbare 
Werken. Die materie berust nu bij schepen Hugo Maes.
Eddie Van der Vieren is één van de meest ervaren mandatarissen in Temse. Hier volgt 
een samenvatting van zijn ‘leven en werk’.

Eddie Van der Vieren, Steendorpenaar in hart en ziel, is al jaren een gekende figuur in 
het plaatselijk gemeenschapsleven.
Hij werd geboren in Temse op 22 april 1949 als jongste van de 2 kinderen van Jozef 
Van der Vieren, lasser op de Boelwerf, later arbeider op de Petroleumraffinaderij 
Antwerpen (SIBP), en Clara Bryssinck. Zijn ouders baatten - 28 jaar lang - een 
populaire dorpscafé uit op de hoek Kapel/Kerkhofstraat en hadden ook een handel in 
gasvuren, kachels, butaanflessen… 
Na de lagere school in Steendorp (t/m het 5de leerjaar) ging hij naar het college in 
Sint-Niklaas. De Scoutsbeweging drukte een stempel op hem in zijn jeugdjaren: eerst 
in Steendorp, daarna (als welpenleider) in Rupelmonde. 
In de hogere humaniora volgde hij de Wetenschappelijke A, waarna hij aan de 
Bisschoppelijke Normaalschool van de Wase hoofdstad het diploma van regent 
Wiskunde-Fysica-Economie (1969) behaalde. In 1969-1970 gaf hij les aan het VTS 
in Zele, in 1970-1971 vervulde hij zijn legerdienst in Duitsland. Van 1971 tot 2010 
gaf hij (vooral) Wiskunde aan het college in Sint-Niklaas. De school had een eigen 
toneelgezelschap en Eddie ontpopte er zich - 33 jaar lang - als een toonaangevend en 
voortreffelijk acteur. 

Zijn politieke carrière werd ingeleid door zijn inzet binnen het ACW-Temse, waar hij 
in 1983-1989 voorzitter was. In het verlengde daarvan bouwde hij een opmerkelijke 
politieke carrière uit:

- 1989-1995 voorzitter OCMW 

- 1995-2001 voorzitter Woonanker, ondervoorzitter OCMW en gemeenteraadslid 

- 2001-2006 ondervoorzitter OCMW en ondervoorzitter Woonanker

- 2006-2012 ondervoorzitter OCMW

- 2013-2017 gemeenteraadslid

- sinds 28/8/2017 schepen

Samengevat: 24 jaar OCMW-raad (6 jaar voorzitter + 18 jaar ondervoorzitter), 12 jaar 
Woonanker (6 jaar voorzitter + 6 jaar ondervoorzitter) en 11 jaar gemeenteraadslid. 

Eddie Van der Vieren is zowel letterlijk als figuurlijk een man waar muziek in zit. Sinds 
zijn 8ste speelt hij saxofoon: eerst in de fanfare Eendracht Maakt Macht-Steendorp en 
sinds 1997 bij Amor, d.i. de omvorming van de fanfare tot big band. Daarvan is hij 
sinds 2008 ook voorzitter. 

In zijn tienerjaren speelde hij tevens hobo bij Recht door Zee-Temse. Sinds 2010 speelt 
hij bovendien tenorsax bij het gereputeerde saxofoonkwartet Sax-O-Four. 
Hij leidde ook 17 jaar het gemend parochiaal kerkkoor van Steendorp. 

Voor Eddie Van der Vieren betekent het schepenschap een nieuwe uitdaging in zijn 
succesvolle politieke loopbaan. Zijn rijke ervaring, gedrevenheid, sociale bewogenheid, 
visie en veelomvattende kennis zullen zonder twijfel zijn nieuw mandaat kenmerken 
en kleuren.
We wensen Eddie alle suc6 toe!
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