
 
Arno, Ereburger van de Stad Brussel 

 
Brussel, 22 september 2017 – Philippe Close, Burgemeester van de Stad Brussel en Karine 
Lalieux, Schepen van Cultuur van de Stad Brussel, hebben deze vrijdag de medaille van 
Ereburger overhandigd aan de gekende artiest Arno. Hij heeft deze onderscheiding ontvangen 
in de Gotische zaal van het Stadhuis in aanwezigheid van talrijke gasten.   
 
Verscheidene bekende personen zoals Annie Cordie, Alberto Uderzo, José Van Dam of  Agnès 
Varda hebben in het verleden de titel van Ereburger van de Stad Brussel ontvangen. Op 22 
september heeft de artiest Arno de titel opgespeld gekregen. “Vorig jaar, toen Brussel moeilijke 
tijden kende en de toenmalige presidentskandidaat van de Verenigde Staten het hier een 
‘hellhole’ noemde, heeft Arno zijn beste wapen boven gehaald, zijn pen, om onze stad te 
verdedigen met de humor en de toon die we van hem gewend zijn » legt  Karine Lalieux uit. “Om 
dit gebaar maar vooral de oprechte gehechtheid van Arno aan Brussel te vieren heb ik hem 
voorgesteld om het Ereburgerschap te aanvaarden. Vandaag ben ik blij om hem deze te mogen 
overhandigen. Arno belichaamt zo goed het Brusselse karakter, multicultureel, creatief en 
gezellig” voegt de Schepen eraan toe.  
 
De zanger, die afkomstig is van Oostende, woont al meer dan 30 jaar in de hoofdstad. Hij eerde 
Brussel al met zijn albums « Live in Brussels » in 2005 en « Brussld » in 2010. “Brussel is een stad 
waar artiesten zich al lange tijd thuis voelen. Arno is vandaag een welbekend onderdeel van de 
sfeer rond de wijk van de vismarkt. Door hem het ereburgerschap van onze stad uit te reiken, 
brengen we niet alleen hulde aan de artiest maar ook aan de inwoner die de typische eigenheid 
van de Brusselaars uitstraalt” legt Philippe Close uit.  
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