'100 jaar Groote Oorlog, toegankelijk voor iedereen'

Restaurants en cafés

Sint-Joris bij Inne
8908 Ieper

057 20 07 48

Poperingseweg 417
Vlamertinge
24/06/2013

Fase van dit document:

DRAFT | EIGENAAR | BEZOEKER

Er zijn geen extra voorzieningen voor blinden/slechtzienden en doven/slechthorenden.
ALGEMEEN
Langs
uitvalswegen
van van
Ieper,
centraal
in de deelgemeente
Vlamertinge,
is Sint-Joris
bij Inne gelegen.
Langseen
eenvan
vandede
uitvalswegen
Ieper,
centraal
in de deelgemeente
Vlamertinge,
is Sint-Joris
bij Inne

gelegen.

De zaak is toegankelijk met hulp en extra inspanningen.
Het
probleem
bevindt zichmet
op de
route
sanitair.
De zaak
is toegankelijk
hulp
en naar
extrahet
inspanningen.

Het probleem bevindt zich op de route naar het sanitair.
ALGEMEEN

SANITAIR

TOEGANKELIJKHEIDSINFORMATIE

SCORES

Parkeergelegenheid
Er is geen eigen parkeerterrein. Er is parkeergelegenheid op het openbaar domein, maar er
zijn geen aangepaste parkeerplaatsen in de omgeving.

Info

Toegangspad
Het toegangspad bevindt zich op het openbaar domein en is vlak en drempelloos.

+

Inkom
De toegang is voldoende breed en er is voldoende circulatieruimte.

+

De W-weging
Zelfstandig toegankelijk

Toegankelijk met hulp en extra inspanningen

Toegankelijk met hulp

Niet rolstoeltoegankelijk
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Zaal
Er is voldoende circulatieruimte in de zaal, maar de tafels zijn beperkt onderrijdbaar (30 cm
diepte).

+/-

Sanitair
De route naar het sanitair is niet conform de normen, daar een smalle deur en een smalle
gang de opstel- en circulatieruimte beperken. Het aangepast toilet is ruim, maar de plaatsing
van het toilet beperkt de opstelruimte naast het toilet. Er is aan één zijde van het toilet een
vaste steunbeugel voorzien, maar gezien de plaatsing is de beugel niet bruikbaar.

Breedte van het smalste punt op de route naar het toilet
Toiletdeur
Toiletruimte
Draaicirkel in de toiletruimte
Opstelruimte naast het toilet
Opstelruimte voor het toilet
Steunbeugels:
Steunbeugel(s) aanwezig maar niet bruikbaar

75 cm
77 cm
170 x 160 cm
140 cm
80 cm
100 cm

De W-weging
Zelfstandig toegankelijk

Toegankelijk met hulp en extra inspanningen

Toegankelijk met hulp

Niet rolstoeltoegankelijk
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