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ALGEMEEN
Ter hoogte van Lijssenthoek Military Cemetery is er een nieuw bezoekerscentrum voorzien. Er is een
openbaar sanitair blok met een aangepast toilet voorzien in het gebouwtje op de parking.
Het sanitair is toegankelijk met hulp.
De zware deuren en de beperkte opstelruimte voor het toilet kunnen hinderlijk zijn.

ALGEMEEN

SANITAIR

TOEGANKELIJKHEIDSINFORMATIE

SCORES

Openbaar vervoer
Er is geen bushalte binnen een straal van 500 m van de site. In de toekomst zou er een belbus
de site bedienen.

Info

Parkeergelegenheid
Er is een aangepaste en voorbehouden parkeerplaats voorzien op het parkeerterrein achter
het bezoekerscentrum.

Info

Bewegwijzering en signalisatie
Het sanitair is niet aangeduid in de omgeving. Buiten is er geen indicatie dat er een aangepast
toilet is voorzien.

Info
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Toegangspaden
De toegangspaden van het openbaar domein en van de parkeerplaatsen naar de toegangen
zijn drempelloos en voldoende breed.

+

Toegang
De toegang tot het sanitair blok is voldoende breed en drempelloos. De deur is zwaar om te
openen.

+/-

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:
(Opklapbare) steunbeugel aan open zijde
Wastafel:
De wastafel is beperkt onderrijdbaar.

90 cm
90 cm
227 x 178 cm
123 cm
90 cm
93 cm

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