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  KRAAINEM - Op 14 oktober is 
Frank Beckx kandidaat voor de 
gemeenteraadsverkiezingen in 
Kraainem voor de lijst OPEN die 
alle Vlaamse partijen verenigt. 
Frank Beckx engageert zich 
hiermee opnieuw actief in de 
politiek. Politieke ervaring deed hij 
op als woordvoerder van de 
Vlaamse ministers Marino Keulen 
en Fientje Moerman. Momenteel is 
Frank Beckx directeur 
communicatie & public affairs van 

essenscia, de Belgische federatie van de chemische 
industrie en life sciences. OPEN-lijsttrekker Luk Van 
Biesen is verheugd met het hernieuwde politieke 
engagement van Frank Beckx. 

 
Frank Beckx (32) zette als student aan de KU Leuven zijn eerste stappen in de 
politiek bij het Liberaal Vlaams Studentenverbond (LVSV), eerst als Leuvens 
voorzitter en later als nationaal voorzitter. Onmiddellijk na zijn rechtenstudies 
in 2003 ging hij aan de slag op het kabinet van Vlaams minister Marino Keulen 
om er een jaar later woordvoerder te worden. Van 2005 tot 2007 was hij de 
woordvoerder van Fientje Moerman, viceminister-president van de Vlaamse 
Regering en minister van Economie.   
 
Na ruim vier jaar neemt Frank Beckx zijn politiek engagement terug op als 
kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen in Kraainem. “De voorbije 
legislatuur werd de gemeentepolitiek in Kraainem verlamd door 
communautaire twisten en bleef het potentieel van onze veelzijdige gemeente 
onbenut. Het is hoog tijd dat Kraainem, in een geest van communautaire 
vrede, zich terug focust op de echte uitdagingen, in het bijzonder een gezond 
financieel beleid met aandacht voor de juiste investeringen. Ik kan me volledig 
vinden in de visie en de samenwerkingsgedachte van de lijst OPEN en zet hier 



dan ook graag mijn schouders onder”, legt Frank Beckx de inzet voor 14 
oktober uit.  
 
Frank Beckx is één van de nieuwe Vlaamse inwoners in de 
faciliteitengemeente Kraainem en wil zo beklemtonen dat, nu de discussie 
over het statuut van Kraainem definitief gebetonneerd is, deze mooie groene 
gemeente aan de rand van Brussel opnieuw attractief is voor jonge Vlaamse 
gezinnen.    
 
Luk Van Biesen, Open Vld-Kamerlid en OPEN-lijsttrekker: “Ik ben erg tevreden 
dat Frank Beckx zich opnieuw engageert in de politiek. Frank kent het klappen 
van de zweep en heeft jarenlange politieke ervaring opgebouwd op 
verschillende kabinetten. Een jongeman van dergelijk kaliber is dan ook een 
echte aanwinst voor onze Vlaamse eenheidslijst OPEN in Kraainem.”	  


