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De toeristische dienst van Lo-Reninge bevindt zich op de Markt 

en is ondergebracht in een voormalige brouwerij, opgenomen in 

het stadsgezicht.

Het beschermd gebouw is niet rolstoeltoegankelijk. 

Het probleem situeert zich aan de toegang: er zijn 6 treden.

Het is mogelijk zich aan te melden via een bel. Het personeel 

komt dan met plezier even naar buiten om hulp te bieden.

Zelfstandig toegankelijk Toegankelijk met hulp en extra inspanningen

Toegankelijk met hulp Niet rolstoeltoegankelijk

Op de Markt is er een aangepaste en voorbehouden parkeerplaats voorzien. De ondergrond 

in kasseien kan een knelpunt vormen.

Bewegwijzering en signalisatie Info

Het logo wordt duidelijk weergegeven op de gevel.

De signalisatie voor rolstoelgebruikers is eveneens duidelijk.

De W-weging

Parkeergelegenheid Info
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ALGEMEEN

TOEGANKELIJKHEIDSINFORMATIE SCORES

Openbaar vervoer Info

Er is geen bushalte voorzien op de Markt van Lo-Reninge.

VVV Lo-Reninge

Lo-Reninge 058 28 91 66

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

Zelfstandig toegankelijk Toegankelijk met hulp en extra inspanningen

Toegankelijk met hulp Niet rolstoeltoegankelijk

De W-weging

De balie is niet voorzien van een onderrijdbaar gedeelte.

Folders +

De folders en brochures staan in rekken op verschillende hoogtes tussen 30 cm en 170 cm. 

De meeste folders zijn goed bereikbaar.

De voetpaden rond de toeristische dienst en op de markt zijn aangelegd in kasseien.

Toegang -

Voor de toegang zijn er 6 treden. Er zijn geen alternatieven voor rolstoelgebruikers om 

binnen te geraken. 

Ze kunnen zich aanmelden via een bel, maar een paneel hindert de ruimte voor de bel. 

Iemand van de dienst komt dan naar buiten.

Balie -

Toegangspaden -
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http://toevla.vlaanderen.be/

