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Er zijn geen extra voorzieningen voor blinden/slechtzienden en doven/slechthorenden.
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Maar het kerkhof is niet volledig rolstoeltoegankelijk. Een hoger
gelegen deel is enkel bereikbaar via treden.

TOEGANKELIJKHEIDSINFORMATIE

SCORES

Openbaar vervoer
Er is geen bushalte binnen een afstand van 500 m.

Info

Parkeergelegenheid
Er is een parkeerstrook in fijne kiezel aangelegd op het publiek domein voor de toegang van
de begraafplaats. Er is geen aangepaste parkeerplaats voorzien.

Info

Bewegwijzering en signalisatie
De begraafplaats is bewegwijzerd en is duidelijk zichtbaar vanaf de weg.

Info

De W-weging
Zelfstandig toegankelijk

Toegankelijk met hulp en extra inspanningen

Toegankelijk met hulp

Niet rolstoeltoegankelijk
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Toegang
De hoofdtoegang is een poort. Er zijn vijf treden voor de toegang. Er is een alternatieve
toegang naast de poort, die vlak en drempelloos verloopt in gras (zeer effen).

+

Paden op de site
Het hoofdpad is aangelegd in tegels. De paden tussen de graven zijn in gras. Een klein
gedeelte van het kerkhof is hoger gelegen en enkel via treden te bereiken.

Register
Het register bevindt zich in het poortgebouw en is iets te hoog geplaatst. Vanaf de
begraafplaats tot aan het register is er een trede van 9 cm.

+/-

Info (+/-)

Sanitair
Er is geen publiek sanitair aanwezig.

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
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