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Persbericht: 

Een derde vrouw in het College 

 

Op donderdag 26 oktober vond de maandelijkse zitting van de Gemeenteraad plaats. 

Tijdens deze zitting legde Dhr Peter Decabooter, lid van de LBR (Lijst van Burgemeester Riguelle), zijn 

ambt als Schepen neer. Deze aftreding werd gevolgd door de verkiezing en de eedaflegging van Mevr. 

Maude Van Gyseghem als zevenste Schepen. 

 

Na 18 jaar onophoudelijk engagement in de Gemeenteraad en het College wenst Peter Decabooter 

zich uit het politieke leven terug te trekken. Hij wil meer tijd aan zijn familie en zijn artistieke passies 

besteden. “We danken Peter Decabooter voor zijn voortdurende en onbaatzuchtige inzet, eerst als 

Schepen voor sport tijdens een vorige legislatuur, en nadien als Schepen voor Nederlandstalig 

onderwijs, Nederlandstalige academie, Nederlandstalige bibliotheek, Nederlandstalige cultuur en 

jeugd” voegt Joël Riguelle, Burgemeester, toe.  

M. Decabooter blijft gemeenteraadslid.  

  

Maude Van Gyseghem zal al zijn competenties in het College overnemen.   

Zij wordt zo de derde vrouw in het College van Sint-Agatha-Berchem, naast Marie Kunsch, Schepen 

van familie, kinderopvang, Franstalige jeugd, vrije tijd en buitenschoolse opvang, en Agnès Vanden 

Bremt, Schepen van openbare werken, netheid, parken en beplantingen, tewerkstelling en mobiliteit. 

 

Maude Van Gyseghem is 27 jaar en mama van 2 kinderen. Ze is in Sint-Agatha-Berchem geboren en 

heeft er haar kinderjaren en jeugd doorgebracht. Sinds haar 10 jaar is ze lid van de Nederlandstalige 

jeugdbeweging van Sint-Agatha-Berchem (Chiro Radium) en is er trouwens nog steeds actief als 

vrijwilligster.  

Maude heeft rechten gestudeerd aan de Vrije Universiteit Brussel en werkt momenteel als zelfstandig 

consultant voor een Brussels bedrijf. Vanuit haar interesse in sociale media volgt ze momenteel ook in 

avondonderwijs “Social Media Consultant”.  

Op lokaal vlak is ze ondervoorzitster van Jeugdhuis De Kuub (vzw ‘t vosske) en voorzitster van Jong 

CD&V Sint-Agatha-Berchem. 

In maart 2013 werd ze OCMW-raadslid en in januari 2015 voegde ze zich bij de Gemeenteraad op de 

Lijst van Burgemeester Riguelle.  

« We wensen haar veel succes in haar nieuwe functie » besluit Dhr Riguelle. 
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