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ALGEMEEN
In het centrum van Mesen is het toeristisch infopunt gelegen. De
expositie verhaalt de geschiedenis van de kleine vredesstad.
Het infopunt is toegankelijk met hulp.

TOEGANKELIJKHEIDSINFORMATIE

SCORES

Openbaar vervoer
Ter hoogte van Markt is er de bushalte Mesen Plaats. De halte ligt op 100 m van de toegang
tot het infopunt.

Info

Parkeergelegenheid
Er is voldoende parkeergelegenheid voor het gebouw. Er is (nog) geen aangepaste
parkeerplaats voorzien.

Info

Bewegwijzering en signalisatie
In de omgeving en aan de toegang is het infopunt duidelijk aangegeven. Binnen is niet
duidelijk hoe bezoekers de ruimte boven bereiken.

Info
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Toegangspaden
Het voetpad ter hoogte van het gebouw is voldoende breed. Enkele dwarshellingen kunnen
voor hinder zorgen.

+/-

Toegang
De toegang tot het infopunt schuilt achter een informatief paneel. De ingang is voldoende
breed en drempelloos.

+

Expositieruimte
Alle expositieruimtes zijn ruim en bieden voldoende circulatieruimte. De
belevingselementen zijn niet onderrijdbaar, waardoor de bereikbaarheid beperkt is. Door
het beperkt contrast en de lichtinval zijn niet alle teksten goed leesbaar.

+/-

Circulatie (horizontaal)
Er is voldoende vrije circulatieruimte in het infopunt. Om de zaal op de verdieping en het
sanitair te bereiken is er een drempel overbrugd door een hellend vlak. Onderaan het
hellend vlak is de circulatieruimte beperkt, maar de toegangsdeur staat steeds open tijdens
de openingsuren.

+/-

Circulatie (verticaal)
Alle verdiepingen zijn bereikbaar via de trap en de ruime lift. De bedieningsknoppen zijn
onvoldoende bereikbaar.

+/-

Sanitair
In het sanitair, in het sas van de inkom naar de expositieruimte boven, is een ruim aangepast
toilet voorzien. De zware schuifdeur naar het sanitair, de beperkte hoogte en diepte van het
toilet kunnen hinderlijk zijn.

+/-

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

