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Er zijn geen extra voorzieningen voor blinden/slechtzienden en doven/slechthorenden.
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Het probleem situeert zich bij het niveauverschil aan de toegang.

TOEGANKELIJKHEIDSINFORMATIE

SCORES

Openbaar vervoer
Op de Markt van Ieper, op 400 m van de kerk, bevindt zich een bushalte.

Info

Parkeergelegenheid
Er is geen parkeergelegenheid bij de site. Op het nabijgelegen plein zijn er twee
voorbehouden parkeerplaatsen, aangelegd in kasseien en asfalt. De parkeerplaatsen zijn
onvoldoende breed (minder dan 350 cm).

Info

Bewegwijzering en signalisatie
In de omgeving is de kerk niet bewegwijzerd. Aan en in de kerk is er voldoende informatie te
vinden.

Info

De W-weging
Zelfstandig toegankelijk

Toegankelijk met hulp en extra inspanningen

Toegankelijk met hulp

Niet rolstoeltoegankelijk

1

'100 jaar Groote Oorlog, toegankelijk voor iedereen'

Bezienswaardigheden

Toegang
De toegang gebeurt via een zware dubbele poort. De doorgangsbreedte van één deurdeel is
beperkt tot 65 cm. Voor de toegang zijn er drie treden. Er is een houten helling ter
beschikking om de treden te overbruggen.

-

Paden op de site
Er is voldoende circulatieruimte in de kerk.

+

Expositieruimte
De tafels met informatiefolders zijn beperkt onderrijdbaar (onvoldoende diepte).
Er zijn geen plaatsen vrijgehouden voor rolstoelgebruikers. De stoelen kunnen wel
verplaatst worden om ruimte te maken.

+/-

Sanitair
Er is geen publiek sanitair aanwezig.

Info

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