Van Beekstraat
Tussen Baanderherenweg en Van Randerodestraat
Franciscus Wilhelmus van Beek wordt op 29
november 1876 te Rosmalen geboren. Op 6
oktober 1953 overlijdt Van Beek na een kortstondige ziekte in het Groot Ziekengasthuis te
s’-Hertogenbosch.
Van Beek doorloopt alle toprangen in de gemeentelijke administratie en bekleedt het secretariaat en het burgemeesterschap in verschillende gemeenten.
Hij begint als volontair in de gemeente Empel
en Meerwijk. In de gemeente Rosmalen wordt
hij op 23 jarige leeftijd tot gemeenteontvanger
benoemd. Die functie vervult hij gedurende 5
jaren, waarna hij tot secretaris in de gemeente
Megen wordt benoemd.
In 1909 volgt zijn benoeming tot burgemeester
in Bergharen. Dat ambt bekleedt hij samen met
het ambt van secretaris tot 1914. Vervolgens
wordt Van Beek benoemd tot burgemeester
van Haaksbergen en tenslotte op 16 september 1919 aanvaart hij het burgemeestersambt
van de gemeente Boxtel.
Van Beek is een burgemeester, die voor iedereen toegankelijk is. Hij kent al zijn ambtenaren
en alle bezoekers worden door hem op een uiterst vriendelijke manier ontvangen. In het besturen van de gemeente ontmoet hij ook moeilijkheden. De politieke constellatie vóór de oorlog geeft daar aanleiding toe. Maar ook het
eerste jaar van de Duitse bezetting worden precaire situaties hem niet bespaard. Hij verzet
zich tegen besluiten en verordeningen van de
bezetter, waardoor hij door hen als een
‘persona non grata’ wordt beschouwd. Het gevolgd daarvan is, dat hij gedwongen wordt een
paar maanden voor zijn pensionering ontslag te
nemen als burgemeester.
Tijdens zijn ambtsperiode krijgt Boxtel waterleiding, mijngas, worden binnendommeltjes ge

dempt, worden bruggen vernieuwd, wordt het
omleidingskanaal gegraven en wordt er een
nieuw raadhuis gebouwd. En verder laat hij een
school voor bijzonder lager onderwijs bouwen.
Na zijn pensionering blijft Van Beek belangstelling houden voor het ambtelijk gemeenteapparaat en neemt hij actief deel aan het verenigingsleven. Van Beek wordt benoemd tot
ridder in de orde van Oranje-Nassau. Op 6 oktober 1953 overlijd Frans van Beek in ’sHertogenbosch.
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