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ALGEMEEN

Openbaar sanitair Kerk Hooglede
Hooglede

Hooglede

Marktplaats z.n. 

Gratis Openingsuren kerk

Op de Marktplaats zijn verschillende aangepaste parkeerplaatsen voorzien. De parkeerplaats 

het dichtst bij de toegang tot de kerk is voldoende groot, maar voorzien op kasseien.

ALGEMEEN SANITAIR

TOEGANKELIJKHEIDSINFORMATIE SCORES

Openbaar vervoer Info

Op de Marktplaats is er de bushalte Hooglede Dorp.

Parkeergelegenheid Info

Toegankelijk met hulp Niet rolstoeltoegankelijk

Bewegwijzering en signalisatie Info

Zowel buiten als binnen is het sanitair onvoldoende aangeduid.

De W-weging

Zelfstandig toegankelijk Toegankelijk met hulp en extra inspanningen

In de kerk aan de Marktplaats in Hooglede is er publiek sanitair voorzien.

Het sanitair is toegankelijk met hulp en extra inspanningen. De beperkte circulatie- en opstelruimtes op de 

route naar het aangepast toilet, de kleine wastafel en de kleine draairuimte en opstelruimte naast het toilet 

kunnen voor hinder zorgen.
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Meer details en foto's vindt u op de databank van Toegankelijk Vlaanderen via deze link.

Toegang +

De toegangspaden tot de kerk zijn door de hoogteverschillen aangelegd in helling en de 

ondergrond bestaat uit vlakke kasseien.

Toegankelijk met hulp Niet rolstoeltoegankelijk

Opstelruimte naast het toilet 65 cm -

Opstelruimte voor het toilet 120 cm +

Steunbeugels: Steunbeugel aan gesloten zijde en opklapbare aan open zijde +

Wastafel:

De wastafel is te klein en voorzien van een draaikraan.

Zelfstandig toegankelijk Toegankelijk met hulp en extra inspanningen

Toiletruimte 160 x 170 cm

Draaicirkel in de toiletruimte 120 cm +

+/-

De poort van de kerk staat open tijdens de openingsuren.

De W-weging

De bezoeker moet via een smalle deur en gang de kerk betreden. Ter hoogte van de deuren 

op de route naar het toilet zijn de opstelruimtes naast de klinkzijde vaak beperkt.

Breedte van het smalste punt op de route naar het toilet 150 cm +

Toiletdeur 90 cm +

Sanitair +/-

Toegangspaden +/-
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