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15 jaar cambio
autodelen Mechelen

In 2006 ging cambio autodelen van start in Mechelen met enkele tientallen gebruikers. Zovele jaren en
honderden gebruikers later vieren we dit jaar 15 jaar cambio in Mechelen. De stad telt inmiddels 90 cambio deelauto’s verspreid over 40 standplaatsen en zones en bijna 2000 gebruikers, en dit van alle leeftijden. Voor 2022 staat - in samenwerking met de stad - alvast een verdere uitbreiding van het aanbod op
de planning.
Ondertussen is cambio actief in meer dan 55 Vlaamse steden en gemeenten. Circa 28.000 Vlamingen
maken ondertussen gebruik van dit autodeelsysteem. Cambio breidde doorheen de jaren niet alleen sterk
uit, maar evolueerde ook verder om de overstap van een eigen wagen naar een gedeelde wagen zo
makkelijk mogelijk te maken.
Geert Gisquière, directeur van cambio autodelen Vlaanderen: “Door deze versnelde uitrol van ons aanbod
in Mechelen kunnen wij elke Mechelaar een makkelijk, voordelig en milieuvriendelijk alternatief aanbieden
voor de eigen wagen.”
Niet alleen de cambio-gebruikers zelf doen hierbij hun voordeel (financieel, gemak, …), maar ook de maatschappij in z’n totaliteit. Eén cambio-wagen vervangt tot 14 private wagens en bovendien worden duurzame alternatieven als fiets en openbaar vervoer een stuk aantrekkelijker wanneer mensen afstand doen
van de spreekwoordelijke ‘eigen wagen voor de deur’. Een bevraging leert alvast dat wie de stap zet en
cambio uitprobeert daar ook heel tevreden over is.
Onder het motto ‘Delen is voor iedereen’ stimuleert de stad Mechelen haar inwoners om de stap te zetten
richting deelmobiliteit. Stad Mechelen geeft de instap (t.w.v. €35) om cambio-lid te worden cadeau aan
elke Mechelaar, waarmee ze hoopt nog meer mensen ertoe te overtuigen de ‘sprong’ te wagen en de vele
voordelen van autodelen te ontdekken. Daarbij is de transitie naar duurzame mobiliteit reeds ingezet, want
één derde van de cambio-vloot in Mechelen is elektrisch. Ook hier geeft de stad haar cambio-gebruikers
een financieel duwtje in de rug.
“Mechelen bereikbaar en leefbaar houden: dat is een heel belangrijke doelstelling voor het stadsbestuur.
Deelmobiliteit speelt in die context een cruciale rol. Samen met heel wat partners, waaronder ook cambio,
maken we in Mechelen werk van deze modal shift richting duurzame en gedeelde mobiliteitsoplossingen”,
aldus burgemeester Alexander Vandersmissen. “Vandaag hebben we in Mechelen reeds 125 deelwagens
waarvan meer dan 30 deelwagens reeds deels of volledig elektrisch en in 2022 plannen we een verdere
uitbreiding en elektrificatie. Daarvoor kijken we uiteraard zeker ook naar onze samenwerking met cambio,
we gaan volop verder op de succesvolle ingeslagen weg!”
Cambio wil de stad Mechelen bedanken en natuurlijk ook alle gebruikers zonder wie dit deelsysteem niet
had kunnen uitgroeien tot wat het nu is.
GRATIS INSTAP
Om mensen ertoe aan te zetten het concept
uit te proberen, geeft Stad Mechelen de instap
ter waarde van €35 cadeau. Zo krijgt elke
Mechelaar krijgt de kans zich gratis in te schrijven. Ideaal om cambio in de stad Mechelen uit
te proberen.

Nota voor de pers (niet voor publicatie)
Alle info over de impact van cambio op
cambio.be/onze-impact
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Geert Gisquière – directeur cambio Vlaanderen
gg@cambio.be, 0478 31 42 33
Alexander Vandersmissen - burgemeester
kabinet.burgemeester@mechelen.be, 0478 61 46 16

