
DE MENING 

Bruxelles, je t’aime
Louise Hoon
Dinsdag 9 november 2021 om 3.25 uur

 © Kristof Vadino

<p> <span class="credit">Kristof Vadino</span></p>

https://www.standaard.be/
https://static.standaard.be/Assets/Images_Upload/2021/11/09/482d4ed6-40aa-11ec-9dbc-640d13530441.jpg?width=1152&format=jpg


Net als Angèle in haar  muzikale liefdesverklaring aan Brussel
(https://www.youtube.com/watch?v=a79iLjV-HKw), kan ik
moeiteloos coupletten vol mijmeren over mijn stad. Over de pitti-
ge dubbele espresso onder de zondagse herfstzon in het uitge-
storven Warandepark. Over de knisperende pizza recht uit de
vlammen van de houtoven van La Bottega in Sint-Gillis. Over de
frisse duik in het zwembad van Sint-Joost, terwijl de rest van het
land nog in de file staat. Over mijn buurmeisje dat het de nor-
maalste zaak van de wereld vindt een drietalige halloween poster
te tekenen om haar jonge omgeving te ronselen voor ‘Bonbons!
Candy! Snoep!’. Over de noten- en olijvenhandelaar op de hoek
die zwaaiend met zijn Buien radar-app roept dat ik mijn fiets van-
daag beter inruil voor de tram.

Toch ken ik weinig landen waar liefde of haat voor de hoofdstad  -
politiek zo zwaarbeladen is. Wie van elders komt aanwaaien,
heeft even tijd nodig om de plek van Brussel in het Belgische po-
litieke web te vatten. Brussel is voor veel Vlamingen vreemder
dan Parijs of Amsterdam. Sommige Brusselaars doen de moeite
niet meer om het imago van hun stad op te poetsen, omdat ze
geen zin hebben om de parels te delen met een horde Airbnb-toe-
risten.  Anderen zijn het Brussel bashen beu, en eisen daarom niet
meer wat ze verdienen. Fiets- en zebrapaden waar ze zich zonder
gevaar voor eigen  leven op kunnen begeven, speel- en leefruimte,
schone lucht. De basics, quoi.

Maar ook wie een nuchtere blik op Brussel werpt, kan niet om de
tegenstrijdigheden heen. Brussel is de politieke en economische
spil van België. Maar dan wel een spil waarin, als in een centrifu-
ge, veel gebeurt maar weinig achterblijft. Recent onderzoek van
de KU Leuven
(https://willemsas.files.wordpress.com/2016/10/rapport_decos-
ter_sas.pdf) en van de Nationale Bank van België
(https://www.nbb.be/nl/artikels/intergewestelijke-overdrach-
ten-de-federale-overheid-en-sociale-zekerheid) laat zien dat de
economische transfers in België niet van Vlaanderen naar Wallo-
nië lopen, maar van het centrum van het land (Brussel, en zijn
Brabantse hinterland), naar de uithoeken. Hoogopgeleide  pende-
laars die de infrastructuur, verkeersveiligheid en leefbaarheid
van Brussel zwaar belasten, nemen hun inkomen mee naar afge-
legen dorpen en lintwegen waar je van de straat kunt eten. Met
oogkleppen die hen afschermen van de cultuur, horeca en archi-
tectuur die Brussel te bieden heeft, pendelen ze terug naar hun
veilige villawijken. Ook  expats in en rond de Europese  instellin-
gen genieten vaak een  speciaal belastingregime, of dragen bij in
eigen land.
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De pendelaars die de infrastructuur,
verkeersveiligheid en leefbaarheid van
Brussel belasten, nemen hun inkomen

mee naar hun dorpen en lintwegen waar
je van de straat kunt eten

Als Brussel zijn economische achterland zou kunnen belasten
(https://www.demorgen.be/politiek/brussel-vraagt-meer-geld-
bij-staatshervorming-laat-een-deel-van-de-middelen-die-hier-
gegenereerd-worden-terugvloeien~ba99852d/?
utm_source=link&utm_medium=app&utm_campaign=shared%20content&utm_conten
zou het al wie er woont, leeft en opgroeit meer kunnen bieden.
Ook op het vlak van bestuur en vertegenwoordiging moet de
emancipatie van de hoofdstad door de  politieke partijen, de fede-
rale en Vlaamse  regering bevorderd en  ondersteund worden.
Eind vorige week nog merkte het Rekenhof  onder tientallen  an-
dere tekortkomingen een rekenfout van ruim 776 miljoen
(https://www.standaard.be/cnt/dmf20211105_94728373) op in
de Brusselse  begroting. Een versnippering van bevoegdheden,
gemeentelijke kieskringen en politiezones maken van politieke
verantwoordelijkheid en transparantie relatieve begrippen. Ook
cultuur en onderwijs zijn als Vlaamse materie in Brussel onder-
gefinancierd en onvoldoende toegespitst op de specifieke noden
van de stad.

Om liefde zit Brussel niet verlegen. Wel om geld, en om politieke
vertegenwoordiging en bestuur dat al het onbenut potentieel van
de stad herkent, erkent en verzilvert.
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