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De Triangel haalt allereerste deelauto naar Lievegem 

Goed nieuws voor inwoners van Lovendegem, Zomergem of Waarschoot die geen eigen 

wagen hebben maar wel gebruik zouden willen maken van een deelauto: voortaan staat er 

op de parking van de Triangel een splinternieuwe Cambio, de eerste in de regio.  De wagen 

zal regelmatig gereserveerd zijn voor Triangel-medewerkers, maar kan in principe door 

iedereen worden gebruikt. 

Niet duur, wel duurzaam 

De Triangel in Lovendegem is een voorziening voor mensen met een beperking. De 

organisatie beschikt over een bescheiden eigen wagenpark, maar met zo’n 500 medewerkers 

die zorgen voor meer dan 400 cliënten komt een extra personenwagen altijd wel van pas.  

De aankoop van een nieuwe wagen is natuurlijk duur en bleek ook niet de meest duurzame 

oplossing.  Daarom heeft de Triangel contact opgenomen met Cambio en staat er vanaf nu 

een deelauto op de bezoekersparking in de Molendreef.  

Het is de bedoeling om maximaal gebruik te maken van de deelauto, zodat medewerkers 

hun eigen wagen in principe niet meer nodig hebben tijdens de diensturen en dus met de 

fiets of het openbaar vervoer naar het werk kunnen komen.  Voor een uitstapje met enkele 

cliënten, een doktersbezoek, een boodschapje of een vergadering buitenshuis kan de 

deelauto worden gebruikt.    

Ook voor de buurt 

De Triangel neemt dit initiatief niet enkel voor zichzelf, maar wil met de deelauto ook een 

extra service bieden aan buurtbewoners en mensen uit de ruimere omgeving.  Inclusie werkt 

immers het best in 2 richtingen.  “We willen niet alleen dat onze cliënten naar buiten komen 

en deelnemen aan het gewone leven, maar willen ook duidelijk maken dat mensen altijd bij 

ons binnen mogen en welkom zijn” zegt algemeen directeur Ria De Keyser.  “De keuze voor 

‘Binnenstenbuiten’ als titel voor onze nieuwe opendeurdag vorige maand was dus zeker geen 

toeval maar heel bewust.  We willen een open huis zijn.  Door mensen af en toe wat 

dichterbij te laten komen, al is het maar om in de Cambio te stappen, hopen we op nog 

meer connectie met de buurt.  En daar blijft het niet bij: binnenkort worden we ook 

afhaalpunt van De Wassende Maan.  Daar was interesse voor bij ons personeel en het 

klaarzetten van de groente- en fruitbestellingen wordt door onze cliënten gedaan.  Ook van 

deze service zullen buurtbewoners kunnen meegenieten.”   

 

Noot voor de redactie 

 

De Triangel is een voorziening voor mensen met een verstandelijke of een andere beperking 

in Lievegem.  Zorgvragers kunnen er terecht voor ondersteuning, behandeling en therapie, 

onderwijs, wonen en werken, enz.  Zorg -en onderwijsgroep de Triangel ondersteunt bijna 

400 cliënten en stelt 500 personeelsleden tewerk.  

• Voor meer informatie over de Triangel:  

Griet De Waele, communicatieverantwoordelijke, T 09 372 86 11, M 0474 88 97 96, 



griet.dewaele@dvcdetriangel.be 

 

• Voor meer informatie over Cambio autodelen: www.cambio.be 

 

mailto:griet.dewaele@dvcdetriangel.be

