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ALGEMEEN
Op de brouwerij site te Koekelare bevindt zich het Käthe Kollwitz
Museum en de Toeristische Dienst.
Het infokantoor is toegankelijk met hulp.
De knelpunten situeren zich op het hellend vlak naar de
alternatieve toegang en de deur naar het onthaal.

TOEGANKELIJKHEIDSINFORMATIE

SCORES

Openbaar vervoer
Er is een bushalte op het Sint-Maartensplein. Halte Koekelare dorp.

Parkeergelegenheid
Er is een grote parking op het Sint-Maartensplein. Er is een voorbehouden en aangepaste
parkeerplaats met voldoende uitstapzone.

Bewegwijzering en signalisatie
Het logo van het infokantoor is aangeduid op de gevel.
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Toegangspaden
Er is een voldoende breed en vlak pad naar de toegang. Hulp kan nodig zijn bij het strookje
bolle kasseien aan het plein. De alternatieve toegang voor rolstoelgebruikers is via een steil
hellend vlak te bereiken.

+/-

Toegang
Er is voldoende circulatieruimte aan de alternatieve toegang maar de zijdelingse
opstelruimte is deels op het hellend vlak gesitueerd.

+/-

Balie
Rolstoelgebruikers die via de alternatieve toegang binnenkomen, bereiken het onthaal via
de toiletten. Aan de deur naar het onthaal is er een afgeschuinde drempel en de
opstelruimte aan de klinkzijde is beperkt in de nis. In het onthaal is een verlaagd en goed
onderrijdbare balie voorzien.

+/-

Sanitair
Het sanitair bevindt zich ter hoogte van de alternatieve toegang en het onthaal. Het
aangepast toilet is te klein om goed bruikbaar te zijn. Er is beperkte manoeuvreer- en
opstelruimte.

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