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De 250ste cambio in Gent
In 2004 ging cambio autodelen van start in Vlaanderen, meer bepaald in Gent. Zeventien jaar en
duizenden gebruikers later huldigen we de 250ste deelauto van cambio in deze stad in.
Ondertussen is cambio actief in 55 Vlaamse steden en gemeenten. Circa 28.000 Vlamingen,
waaronder ruim 8000 inwoners van Gent, maken ondertussen gebruik van dit autodeelsysteem.
Daarmee is Gent de stad met het hoogste aantal cambio-gebruikers. 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 cambio Vlaanderen: “Met 250 deelwagens - verspreid over ca 80
ophaalpunten in de ganse stad - is cambio er voor elke Gentenaar op wandelafstand. Daarmee maken we het verschil voor elke inwoner van deze stad.”
Want 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. Zo
hebben we in Gent zowat 20 km aan parkeerruimte vrijgemaakt. Genoeg om pakweg de ganse
stadsring aan 2 kanten parkeervrij te maken. 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 daar ook
heel tevreden over is.
“Autodelen is heel erg belangrijk binnen ons mobiliteitsbeleid. En cambio is een cruciale speler
in het veld van autodelen. De 250e cambio-deelwagen is een mooie mijlpaal. De stad Gent wil
verder gaan met de ontwikkeling van autodelen in onze stad.”, aldus opgetogen schepen van
mobiliteit Filip Watteew, Stad Gent.
Cambio wil daarvoor niet alleen haar partners bedanken, maar in het bijzonder ook de stad Gent
en natuurlijk ook alle gebruikers zonder wie dit deelsysteem niet had kunnen uitgroeien tot wat
het nu is.
Meer informatie
cambio.be/Gent
vlaanderen@cambio.be
facebook.com/cambioAutodelen.
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Geert Gisquière – directeur cambio Vlaanderen
gg@cambio.be, 0478 31 42 33
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