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Rapport - Raad van 09/05/2022

Voorstel van resolutie ingediend door dhr. COOMANS de BRACHENE, Gemeenteraadslid.

Voorstel om de titel van ereburger van de Stad Brussel toe te kennen  aan de zangeres Angèle
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verschillende persoonlijkheden zoals Annie Cordy, Alberto Uderzo, José Van Dam en Agnès Varda hebben in het verleden de titel
van ereburger van de Stad Brussel gekregen.

Overwegende dat de zangeres Angèle enkele dagen geleden nog uit handen van minister Sven Gatz het "Zinneke de Bronze" kreeg
uitgereikt voor haar rol als ambassadrice voor Brussel.

Overwegende dat de  zangeres Angèle, die in 1995 in Ukkel werd geboren onder de naam Angèle Van Laeken, een jonge singer-
songwriter is die zich snel heeft bevestigd in België en in het buitenland.

Overwegende dat we allemaal haar verschillende hits als 'Oui ou non', 'Tout oublier', 'Balance ton quoi' of 'Fever' met de Britse
zangeres Dua Lipa al hebben gehoord.

Overwegende dat op haar tweede album 'Nonante-Cinq', een van de belangrijkste nummers 'Bruxelles, je t'aime' is.

Gezien het feit dat zij haar liefde verklaart aan onze Stadsregio en aan de Marollen en Laken door haar voor-chorus waaraan zij "haar
naam dankt".

Het is niet de eerste keer dat ze een eerbetoon brengt aan onze hoofdstad, want een van haar eerste video's betrof een cover van het
lied "Bruxelles" van Dick Annegarn, ook een ereburger van de Stad Brussel.

BESLUIT
1. De zangeres Angèle de titel van ereburger van de Stad Brussel toe te kennen.
2. De Stad Brussel uitnodigen om "Brussel, ik hou van jou" van de artieste Angèle op de Grote Markt uit te zenden tijdens de
ceremonie.

(s) Geoffroy COOMANS de BRACHENE, Gemeenteraadslid
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