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SCORES

Openbaar vervoer
Op minder dan 200 m van de toegang bevindt zich een bushalte (lijn 31). De route tot aan
het museum ligt op een steile helling.

Info

Parkeergelegenheid
Op de marktplaats is parkeergelegenheid. Er is een aangepaste parkeerplaats voorzien. De
route naar het museum ligt op een lichte helling en de
boordstenen zijn niet overal verlaagd.

Info

Bewegwijzering en signalisatie
Het museum is voldoende aangeduid op de gevel.

Info
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Toegangspaden
Op het toegangspad is er een afschuining die een hoogteverschil van 10 cm overbrugt.

+/-

Toegang
De toegang tot het museum gebeurt via de inkom van de bibliotheek. De doorgang van één
deurdeel is beperkt tot 83 cm.

+/-

Expositieruimte
Het museum bevindt zich op niveau -1. De route door het museum is smal. Door de
aankleding met zandzakjes is de vrije doorgangsbreedte en de onderrijdbaarheid van de
vitrines beperkt.

-

Circulatie
Via het aangrenzende gebouw kunnen bezoekers met de lift het museum bereiken.

+

Sanitair
Er is een aangepast toilet voorzien, maar door een verkeerde opstelling van de toestellen is
het niet volgens de normen.
De toiletruimte wordt bovendien als opslagruimte gebruikt.

-

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