
Nieuw in de gemeenteraad

Miet Van Landeghem
Ereschepen Freddy Verbeke nam ontslag als schepen én als gemeenteraads-
lid. Als schepen is hij opgevolgd door Eddie Van der Vieren, als gemeen-
teraadslid door Miet Van Landeghem. Zij legde de eed af in de gemeente-
raadszitting van 28 augustus. We stellen het nieuwe raadslid graag aan u 
voor.

Miet Van Landeghem werd geboren in Temse op 28 april 1959 als jongste
van de 3 kinderen van Gerard Van Landeghem en Marie-Louise Van
Stappen. Vader Gerard (1925-2014) was 40 jaar (1950-1990) secretaris en 
draaischijf van de sociale huisvestingsmaatschappij ‘Woonanker’. 

Haar jeugdjaren werden gekleurd door VVKM Sint-Rita (Vlaams Verbond 
van Katholieke Scouts en Meisjesgidsen) en volksdansgroep Krabbeke Steur. 

Zij studeerde aan het Sint-Amelberga-instituut in Temse (Wetenschap-
pelijke B) en vervolgde haar studies aan het instituut Onze-Lieve-Vrouw-
Presentatie in Sint-Niklaas, waar ze in 1980 het diploma behaalde van 
regentes Nederlands-Engels-Economie. Slechts enkele maanden stond 
zij in het onderwijs (ISA, Temse). 

In 1981 ging zij aan de slag als medewerker van de CVP van het arron-
dissement Sint-Niklaas, functie van waaruit zij haar succesrijke loopbaan 
uitbouwde binnen de partij. In 1987 werd zij arrondissementeel secretaris, 
later secretaris en bewegingscoördinator van de regio Dendermonde - Sint-
Niklaas. In 2007 werd ze bovendien ook provinciaal secretaris.

In voormelde functies bouwde zij een netwerk van contacten en relaties 
op, en werd zij een sleutelfiguur in de partijorganisatie, van plaatselijk tot 
nationaal.

Na de parlementaire verkiezingen van 2009 gaf zij een andere wending aan 
haar loopbaan: zij werd (en is nog steeds) medewerker van Vlaams volks-
vertegenwoordiger Jos De Meyer. 

In 2012 nam zij voor het eerst aan de gemeenteraadsverkiezingen deel. Zij 
werd net niet verkozen en bekleedde zodoende de plaats van eerste opvol-
ger. Sinds 28 augustus jl. maakt zij deel uit van de gemeenteraad. Zij volgde 
Eddie Van der Vieren bovendien op als fractieleider in de gemeenteraad 
en zetelt in 4 gemeentelijke commissies: Financiën, Ruimtelijke Ordening & 
Openbare Werken, Leefmilieu & Groen en Vrije Tijd & Welzijn.

Miet Van Landeghem is bij CD&V zowel plaatselijk als regionaal en pro-
vinciaal bestuurslid. Zij was tot voor kort zeer actief binnen de Christelijke 
Mutualiteit, waar ze in meerdere organen bestuurslid was in de regio Waas 
en Dender. Met het oog op haar inzet als gemeenteraadslid zal zij in de 
toekomst nog enkel bij de CM Temse actief zijn. 

Zij huwde in 1981 met Karel Peeters uit Puurs. Zij hebben 3 dochters - Tine, 
Joke, Griet - en zijn de trotse grootouders van Liene, Ward, Heleen en Ruth. 

Haar vrije tijd gaat uiteraard voor een groot deel naar de kleinkinderen, 
maar ook haar sportieve kant is met de jaren naar voor getreden: het aan-
vankelijke recreatief joggen en fietsen hebben plaats gemaakt voor wande-
len. Ook een goed boek lezen behoort tot haar uitverkoren bezigheden. 

Wij verwelkomen Miet van harte in de gemeenteraad, in de wetenschap dat 
met haar een competente, bezielde en ervaren dame met een grote sociale 
reflex haar intrede doet. Wij wensen haar alle suc6 toe!
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