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Openbaar sanitair

Openbaar sanitair WZC De Boomgaard
8920 Langemark-Poelkapelle
Lekkerboterstraat 1
Langemark-Poelkapelle
Kostprijs:
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Bezoekuren woonzorgcentrum
Fase van dit document:
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ALGEMEEN
In het woonzorgcentrum De Boomgaard in Langemark is er openbaar sanitair met een aangepast toilet
voorzien.
Het sanitair is toegankelijk met hulp. Het gebouw en het sanitair zijn goed bereikbaar. In het aangepast
toilet is de circulatieruimte te klein.

ALGEMEEN

SANITAIR

TOEGANKELIJKHEIDSINFORMATIE

SCORES

Openbaar vervoer
De dichtstbijzijnde bushalte bevind zich in de Zonnebekestraat. Halte Langemark Rustoord.

Info

Parkeergelegenheid
Op het parkeerterrein kunnen een 30-tal wagens parkeren. Er is geen omlijning voorzien.
Voor de toegang van het gebouw zijn er 2 ruime plaatsen op verharde ondergrond, maar ze
zijn niet

Info

Bewegwijzering en signalisatie
Er is geen indicatie dat er in dit gebouw openbaar sanitair is voorzien.
De bezoekerstoiletten bevinden zich ter hoogte van de inkomhal. Ze worden met
pictogrammen aangeduid.

Info
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Niet rolstoeltoegankelijk
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Openbaar sanitair

Toegangspaden
Het toegangspad is breed en drempelloos aangelegd in klinkers en betonstenen.

+

Toegang
De inkom is breed, drempelloos en gebeurt automatisch.

+

Sanitair
Zowel bij de dames als de heren is er een aangepast toilet voorzien.
Het herentoilet is iets ruimer.
Breedte van het smalste punt op de route naar het toilet
150 cm
Toiletdeur
90 cm
Toiletruimte
196 x 170 cm
Draaicirkel in de toiletruimte
130 cm
Opstelruimte naast het toilet
90 cm
Opstelruimte voor het toilet
120 cm
Steunbeugels:
Steunbeugel aan gesloten zijde en opklapbare aan open zijde
Wastafel:
De wastafel is goed onderrijdbaar.

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