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Uitbreiding van de Cambio-stations in Vorst 
  

De gemeente Vorst biedt twintig nieuwe plekken voor Cambio-deelwagens aan, als antwoord op de vraag 
van vele gebruikers. 
 

Gezien de vraag en het toenemend aantal inschrijvingen bij Cambio, kregen tien stations in Vorst, 
in nauw overleg met de Mobiliteitsdienst van de gemeente, twee extra plaatsen, met in totaal 48 
voertuigen verdeeld over 13 stations op het gemeentelijk grondgebied. We hebben een lange weg 
afgelegd sinds de opening van het eerste Cambio-station in juli 2007, aan de Jupiterlaan! 
 
De stations waar het aanbod werd verdubbeld, zijn: 
 

• Station “Kastanje", Kastanjestraat 

• Station “Molière”, Edouard Branlystraat 

• Station “Roosendael”, Roosendaelstraat 

• Station “Domein”, Domeinlaan 

• Station “Globe”, Zamanlaan  

• Station “Orban”, Alfred Orbanstraat 

• Station “Schaats”, Marguerite Bervoetsstraat  

• Station “Wielemans”, Bondgenotenstraat 

• Station “Jupiter”, Jupiterlaan 

• Station “Albert”, Besmelaan 
 

Gezien het succes van deze uitbreidingen in oktober, plannen we tegen eind 2022 nog verder uit te 
breiden, verzekert Cambio. Het College moet zich immers buigen over de mogelijke uitbreidingen 
van “Rochefort”, “Kersbeek” en “Sint-Denijs”. 
 
De stations met twee plaatsen bieden vaak standaardauto’s aan. Hoe groter de stations, hoe 
gediversifieerder het aanbod op het vlak van voertuiggrootte. 
 
“Autodelen is de toekomst van de auto in de stad. Het is een duurzaam en flexibel alternatief voor 
een privévoertuig. Als je een auto deelt met andere gezinnen in Vorst, heb je minder kosten en maak 
je openbare ruimte vrij zodat de stad groener en aangenamer wordt. Een deelwagen vervangt 
namelijk gemiddeld 6 tot 10 privéwagens – dat laat meer ruimte voor terrassen, bomen, 
speelterreinen, bredere trottoirs – en autodelen is een goedkoper alternatief. Hebt u interesse? U 
kunt het verschil in prijs berekenen via Save with carsharing”, aldus schepen van Mobiliteit Esmeralda 
Van den Bosch (Groen).  

 
Wilt u meer informatie of een interview?   

Caroline Corbiau, communicatieattachee bij het kabinet van de Burgemeester – 0490 52 49 48 

https://savewithcarsharing.be/

