
  

 

 
 
 
 
 
 

PERSBERICHT 

JONGCD&V Bornem wil (meer) boekenruilkasten in Bornem: sharing is caring! 

Bornem, 10 mei 2021 

De coronacrisis heeft ons leven sterk veranderd. We zijn meer beginnen wandelen, maar uit onderzoek 

blijkt ook dat we meer zijn gaan lezen. Om die twee activiteiten min of meer met elkaar te combineren, zal 

JONGCD&V Bornem morgen tijdens de gemeenteraad voorstellen om in onze gemeente meer 

boekenruilkasten te voorzien. 

Voorzitter Jeroen Segers: "Het concept van boekenruilkasten is niet nieuw in onze gemeente. Op een heel 

beperkt aantal plaatsen in onze gemeente hebben particulieren al het initiatief genomen om 

boekenruilkasten te voorzien. Omdat CD&V Bornem vindt dat we met de boekenruilkasten het lezen kunnen 

bevorderen en dat ze bovendien ook leiden tot meer verbinding tussen mensen, zouden we willen 

voorstellen om in heel onze gemeente (dus ook in alle deelgemeenten) extra boekenruilkasten te voorzien." 

Elise Heymans: "Hiervoor zou er ook concreet samengewerkt kunnen worden met de Bornemse bibliotheek. 

Zij zou bijvoorbeeld (afgevoerde) boeken kunnen aanbieden om de kastjes in het begin wat input te geven, 

maar de bibliotheek zou in samenwerking met de gemeente bijvoorbeeld ook het promo-aspect voor haar 

rekening kunnen nemen." 

Jeroen Segers: "Wat de plaats van de kastjes betreft, denken we vooral aan toeristische trekpleisters zoals 

de Abdij, kasteel d’Ursel, het Breeven,… We pleiten ervoor de locaties samen met de Bornemnaar te 

bepalen en hiervoor een oproep voor ideeën te lanceren. We hadden hierover al contact met de bibliotheek, 

die zeer positief op dit voorstel reageerde en zelf ook suggereerde om vanuit de vernieuwde Makerspace 

workshops te organiseren waarin wordt aangeleerd hoe dergelijke kastjes gebouwd kunnen worden. CD&V 

Bornem vindt dat een uitstekend idee, omdat de Bornemnaar op die manier zelf mee aan de slag kan gaan 

en betrokken wordt bij dit verhaal." 

JONGCD&V hoopt dat de meerderheid ons voorstel positief onthaalt en dat zij dit project zal willen 

coördineren. JONGCD&V Bornem is zeker bereid hieraan mee te werken.  
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