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ALGEMEEN
Het toeristisch infokantoor van Zonnebeke is gelegen in het
Kasteelpark en bevindt zich met verschillende andere faciliteiten
in hetzelfde gebouw als het Memorial Museum Passchendaele
1917.
Het infokantoor is toegankelijk met hulp en extra inspanningen
via een alternatieve toegang.
De problemen situeren zich bij de slechte staat van de paden,
smalle doorgangen naar het kantoor en het aangepast toilet en
het ontbreken van bewegwijzering en signalisatie.

TOEGANKELIJKHEIDSINFORMATIE

SCORES

Openbaar vervoer
Er is een bushalte in de Ieperstraat, op minder dan 100 m van de toegang

Info

Parkeergelegenheid
Er is een parkeerterrein in het kasteelpark, maar de parkeerplaatsen bevinden zich op
kiezels en er is geen aangepaste parkeerplaats voorzien.

Info

Bewegwijzering en signalisatie
Zowel buiten als binnen wordt de signalisatie nog aangebracht en vernieuwd.

Info
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Toegangspaden
Het toegangspad tot de hoofdtoegang is voldoende breed, maar de ondergrond is in slechte
staat.
Het pad op de route naar de alternatieve toegang is eveneens in slechte staat en sluit niet
goed aan op de zone in beton ter hoogte van de lift.

-

Toegang
De hoofdtoegang, via de trap, is niet rolstoeltoegankelijk. Er is een alternatieve toegang
voorzien aan de zijkant van het gebouw met een lift.
De lift heeft een afmeting van 120 x 132 cm. De alternatieve toegang is niet goed aangeduid.

+/-

Balie
De balie heeft een verlaagd en onderrijdbaar gedeelte.
Er is voldoende ruimte ter hoogte van de balie.

+

Folders
In het infokantoor zijn er verschillende belevingselementen aanwezig.
Niet alle folders zijn even goed bereikbaar. Niet enkel de hoogte, maar ook een beperkte
circulatieruimte voor de folders hindert de bereikbaarheid.
Sanitair
Er is een aangepast toilet aanwezig bij het damestoilet.
De ruimte is voldoende groot maar de deur is slechts 78 cm breed.

Circulatie
Er zijn versmallingen tot 63 cm op de route naar de lift.
Er is geen bewegwijzering van de lift naar het infokantoor.

Info (-)

-

Meer details en foto's vindt u op de databank van Toegankelijk Vlaanderen via deze link.
De W-weging
Zelfstandig toegankelijk

Toegankelijk met hulp en extra inspanningen

Toegankelijk met hulp

Niet rolstoeltoegankelijk

2

+/-

