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Anderlecht verdubbelt
het aanbod Cambio
standplaatsen
De gemeente Anderlecht steunt gedeelde mobiliteit. Op initiatief van schepen voor Mobiliteit
Susanne Müller-Hübsch, met de steun van burgemeester van Anderlecht Fabrice Cumps, en het
voltallige schepencollege, verdubbeld de gemeente het aanbod aan Cambio standplaatsen
teneinde 16 extra voertuigen te kunnen ontvangen.
Carsharing raakt steeds meer ingeburgerd in Brussel en dat is in Anderlecht niet anders. In samenwerking
met de maatschappij Cambio, staan er reeds 9 standplaatsen ter beschikking voor de Anderlechtenaren.
Deze wagens, die 24 uur per dag en 7 dagen per week te huur zijn, vervolledigen het ruime aanbod van
mobiliteitsdiensten in Anderlecht.
Door een auto te delen, zijn er minder wagens op de baan en blijven er meer parkeerplaatsen vrij.
Daarnaast heb je geen last van de rompslomp van een eigen wagen (verzekering, benzine, parking,...) en
verplaats je je aan een goedkopere prijs. Bij autodelen betalen bestuurders immers alleen voor het gebruik.
Je hoeft enkel de applicatie te downloaden om een voertuig te reserveren en deze naar de gereserveerde
plek te brengen eens je reis voorbij is.
Gezien de vraag naar multimodale en gedeelde mobiliteit, wordt met de goedkeuring van de gemeente
Anderlecht het aanbod Cambio voertuigen verdubbeld. Momenteel zijn er 9 Cambio standplaatsen
beschikbaar in Anderlecht. Eind dit jaar wordt de capaciteit van zeven standplaatsen uitgebreid met twee
of drie auto’s per standplaats. Het gaat om standplaatsen Bizet, Raad, Veeweyde, Eddy Merckx, Luther
King, Prins en aan het Dapperheidsplein. Schepen van Mobiliteit Susanne Müller-Hübsch reageert
opgetogen: "We vragen al lang om een uitbreiding, want de cijfers bewijzen dat carsharing een succes is
in Anderlecht. Carsharing is een essentieel element dat, samen met andere vervoerswijzen, bijdraagt tot
een duurzame mobiliteit”.
De samenwerking stopt echter niet bij het vergroten van de bestaande standplaatsen. De gemeente
Anderlecht wil het aanbod de komende maanden immers uitbreiden met de opening van vijf nieuwe
standplaatsen. Hiermee wenst de gemeente het aanbod van gedeelde mobiliteit voor Anderlechtenaren
te diversifiëren en hun ecologische voetafdruk te verkleinen (één gedeelde wagen vervangt tot 15
individuele wagens). Burgemeester van Anderlecht Fabrice Cumps benadrukt: "De toename van het
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aantal Cambiovoertuigen in onze gemeente is goed nieuws, deze beslissing herinnert ons aan onze wil
om samen te werken aan een gedeelde, multimodale en duurzame mobiliteit".
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