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ALGEMEEN
De toeristische dienst van Alveringem bevindt zich in het
gemeentehuis 'Hof van Wyckhuize'.
De dienst is toegankelijk met hulp en extra inspanningen.
De problemen situeren zich op de paden in kasseien, aan de
beperkte ruimte in de toegangssas en aan de balie.

TOEGANKELIJKHEIDSINFORMATIE

SCORES

Openbaar vervoer
Er is een bushalte op ongeveer een 200 m van het infokantoor.

Info

Parkeergelegenheid
Op het binnenplein is er een aangepaste en voorbehouden parkeerplaats voorzien, maar die
is onvoldoende breed. De ondergrond in kasseien kan ook een knelpunt vormen.

Info

Bewegwijzering en signalisatie
Er zijn 2 toegangsdeuren. Doordat de signalisatie ontbreekt, is het niet duidelijk welke deur
men moet nemen.
Binnen worden de verschillende diensten goed bewegwijzerd.
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Toegangspaden
De paden op het plein naar de inkom zijn drempelloos aangelegd in kasseien.

Toegang
De toegang gebeurt drempelloos via 2 deuren en een sas.
Er is weinig manoeuvreerruimte aan de deuren en de glazen deur is zwaar om te openen.

-

+/-

Balie
Er is geen verlaagd en onderrijdbaar deel voorzien aan de balie.

-

Folders
De folders en brochures worden op verschillende hoogtes geplaatst en zijn goed bereikbaar.

+

Sanitair
Er is geen aangepast toilet voorzien.
Bij de dames is er wel een ruimer toilet aanwezig, maar te klein voor een rolstoelgebruiker
om comfortabel te gebruiken.

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