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ALGEMEEN

Openbaar sanitair Bibliotheek Heuvelland
Heuvelland

Heuvelland

Schoolstraat 12 A

Gratis Openingsuren bibliotheek

Er is geen eigen parkeergelegenheid. Er zijn in de onmiddellijke omgeving geen voorbehouden 

en aangepaste parkeerplaatsen voorzien.

ALGEMEEN SANITAIR

TOEGANKELIJKHEIDSINFORMATIE SCORES

Openbaar vervoer Info

De dichtstbijzijnde bushalte bevindt zich ter hoogte van het Sint-Medardusplein, op ongeveer 

300 m van de bibliotheek. Halte Wijtschate Plaats.

Parkeergelegenheid Info

Toegankelijk met hulp Niet rolstoeltoegankelijk

Bewegwijzering en signalisatie Info

Zowel in de omgeving als in het gebouw is er weinig bewegwijzering en signalisatie aanwezig.

De W-weging

Zelfstandig toegankelijk Toegankelijk met hulp en extra inspanningen

In de bibliotheek van Heuvelland - Wijtschate is er openbaar sanitair met een aangepast toilet voorzien.

Het sanitair is toegankelijk met hulp en extra inspanningen. Het gebouw is moeilijk te bereiken. Het 

aangepast toilet is klein, waardoor de circulatieruimte en de opstelruimte voor het toilet beperkt zijn. Er is 

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

Toegang +

Er is een trap en hellend vlak om het hoogteverschil van 140 cm ter hoogte van de toegang te 

overbruggen. Het hellend vlak is steil.

Toegankelijk met hulp Niet rolstoeltoegankelijk

Opstelruimte naast het toilet 90 cm +

Opstelruimte voor het toilet 80 cm -

Steunbeugels: Steunbeugel aan gesloten zijde en opklapbare aan open zijde +/-

Wastafel:

Er is geen wastafel voorzien.

Zelfstandig toegankelijk Toegankelijk met hulp en extra inspanningen

Toiletruimte 190 x 158 cm 

Draaicirkel in de toiletruimte 100 cm -

+/-

De toegang is drempelloos en gebeurt via een brede draaideur.

De W-weging

Breedte van het smalste punt op de route naar het toilet 150 cm +

Toiletdeur 83 cm +/-

Sanitair

Toegangspaden -
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