
 

Brussel, 5 november 2019 

 

Beste vrienden,  

 

Ik beweer niet dat ik de beste ben. Maar ik beweer dat de HAB bij de verkiezing van zijn 
voorzit(s)ter voortaan over keuze moet beschikken. Slechts dan zijn er debat en 
reflectie. Slechts dan kiest de HAB werkelijk zijn voorzit(s)ter. David, Pieter & ik willen 
aantonen dat democratie niet verdeelt, maar integendeel verbindt.  

En verkiezingen zijn gelegenheden er ook om ideeën te lanceren. Dit zijn er drie: 

 

1. een vinniger HAB ! 

De vice-voorzitster van de HAB wordt co-voorzitster als ze dat wil. We doen alles 
samen, zelfs voorzitten. Voorzitter, vice-voorzitster en penningmeester nemen het 
dagelijks bestuur waar, maar ook de voorzits(t)ers van de werkgroepen worden vaak 
geconsulteerd, zoals bij de opmaak van de agenda. We nodigen nu en dan een van onze 
schepenen of gemeenteraadsleden uit die ons haar/zijn ervaringen in haar/zijn 
gemeente vertelt. We proberen iets te doen aan de ergonomie van onze vergaderzaal, en 
we werpen een blik op de statuten om onze werking wat soepeler te maken. We gaan nu 
en dan op café vergaderen – en wie wil kan met pot en pint bij ons meezitten. 

 

2. een luis in de nationale pels ! 

De statuten van onze partij willen dat we niet alleen actief zijn rond Brusselse materies, 
maar ook over Belgische en Europese thema’s. We doen dat amper. Or, plus est en nous. 
Zo kunnen we rond grootstedelijkheid meer doen met Gent en Antwerpen, en mogen we 
rond de plaats van individuele leden in de partij een luis in de pels worden. De HAB 
wordt alerter voor wat buiten Brussel gebeurt, bespreekt de zaken, en zendt onze 
mensen die zetelen in de algemene vergadering met een concrete opdracht uit om daar 
een signaal te geven.  

We voelen ons daarbij niet telkens verplicht beleid voor te stellen. Anderen zijn beter 
geplaatst dan wij om rond ons signaal al dan niet beleid te ontwikkelen. We beperken 
ons tot het weergeven van gedachten en gevoelens. Bijvoorbeeld hadden we na de 
Anuna-perikelen op het Pukkelpopfestival een signaal kunnen geven als “We zijn 
geschokt door wat we aanvoelen als een nieuwe, bijzonder virulente vorm van 
vrouwenhaat”.  



 

3. diversiteit in Brussel, hoe pak je dat aan ?  

De ‘C’ van onze CD&V maakt plots een sterke comeback in onze rangen. Terecht. We 
moeten christelijke waarden als respect voor het leven en solidariteit met meer 
zelfzekerheid uitdragen.  

Maar we mogen ook niet bang zijn op te komen voor de rol die religie in het leven van 
mensen kan vervullen. Vier van de vijf kerken of kapelletjes in mijn buurt zijn ’s zondags 
zowat vol. De paradox is dat onze grootstad veel geloviger is dan onze dorpstraat. Want 
in Brussel woont de hele wereld, en die wereld is heel gelovig.  

 

 

Tot heel binnenkort,  

  

Damien Angelet - Voorzitter afdeling Ukkel 

0483.485.433 

 

 


