
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Beste Julia 

Beste Familie, vrienden en kennissen van Frans Lannoy 

 

Eerst en vooral wil ik, mede namens het 

gemeentebestuur en vele politieke vrienden, aan de 

familie mijn oprechte deelneming betuigen. 

Vandaag nemen we samen afscheid van een man die 

gedurende meer dan 50 jaar zijn stempel heeft gedrukt 

op de ontwikkeling van onze gemeente. 

Dat begon al in de jaren ’60: Frans nam toen mee het 

initiatief voor de bouw van de wijk Vaerenberg.  

Dit grote project riep in het dorp Bertem van toen 

gemengde reacties op. Vandaag erkent iedereen het 

visionaire en vooruitstrevende karakter van deze wijk, 

waarvan de bewoners 2 jaar geleden het 50 jarig 

bestaan vierden. 

In 1971 werd Frans gemeenteraadslid in Bertem en hij 

zou dat gedurende 36 jaar blijven. In 1976, bij de fusie 

met Leefdaal en Korbeek-Dijle, werd Frans eerste 

schepen. De daaropvolgende jaren heeft hij mee de 

grote krijtlijnen getrokken voor de verdere ontwikkeling 

in onze gemeente.  

Na een onderbreking van 6 jaar voor Frans, werden we 

in 1989 samen schepen. De gemeente had het toen 

financieel niet gemakkelijk. Met Frans als veilige maar 

ook strenge gids zijn we er terug bovenop gekomen.  

Voor mij, als jonge schepen, was Frans een inspirator, 

motivator en compagnon de route. Hij organiseerde 



talrijke vormingscursussen waarbij hij zijn kennis en 

ervaring doorgaf aan jonge mandatarissen van de 

gemeenten uit ons arrondissement.  

Door zijn visie, werkkracht en doorzettingsvermogen 

genoot hij veel respect bij vriend en tegenstander, en dat 

niet alleen in Bertem maar ook ruim daarbuiten. 

Zijn talent werd ook op regeringsniveau opgemerkt. 

Frans werd gedurende 10 jaar kabinetssecretaris van de 

toenmalige minister Marc Eyskens en later ook een korte 

tijd van Herman Van Rompuy. 

Als schepen in Bertem en als kabinetsmedewerker heeft 

hij letterlijk honderden mensen geholpen met raad en 

daad. 

 

In 1995 werd Frans Voorzitter van Interleuven, de 

intercommunale waar hij jaren gewerkt had. Dit was 

voor hem niet alleen een nieuwe uitdaging maar hij 

voelde het ook aan als een bekroning in zijn politieke 

loopbaan.  

Frans stopte als schepen in Bertem en gedurende 10 jaar 

wijdde hij zijn beste krachten aan de verschillende 

projecten van Interleuven, zoals bv. de uitbouw van het 

Wetenschapspark in Heverlee.  

Onder zijn voorzitterschap werd Interleuven hervormd en 

ontstond Ecowerf als afzonderlijke intercommunale voor 

afvalverwerking.  

In 2006 beëindigde Frans zijn loopbaan als 

gemeenteraadslid in Bertem, maar hij bleef actief, o.a. 

als voorzitter van de lokale CD&V. Zo konden we nog 

volop van zijn kennis en ervaring genieten. 

Dit korte overzicht van zijn politieke loopbaan is eigenlijk 

veel te beperkt. Hoe kan je immers meer dan 50 jaar 

tomeloze inzet samenvatten in enkele zinnen.  

Er is zoveel dat er nog zou kunnen aan toegevoegd 

worden. 

Frans, onze gemeente en de inwoners zijn je veel 

verschuldigd. Je hebt sporen getrokken die niet snel 

zullen worden uitgewist. 

Voor ons gemeentehuis is dat zelfs letterlijk het geval: 

twee jaar geleden schonk jullie familie een prachtig beeld 

van Julia, de echtgenote van Frans, aan de gemeente. 

We gaven het een mooie plaats op de 1e verdieping van 

het gemeentehuis. 

Dit beeld en de jarenlange inzet van Frans voor de 

gemeente zorgen er voor dat zijn naam nog vele jaren 

zal voortleven en met eerbied en waardering zal worden 

uitgesproken. 

Beste Frans, dank voor alles. Rust zacht. 

 

 


