
 

 

 

  

Toegankelijkheid Sportoase Wilsele-Putkapel 
Sportoase streeft naar een maximale toegankelijkheid voor al haar bezoekers! Ook voor personen met een handicap neemt 
sportoase de nodige acties om een maximale toegankelijkheid te verzekeren. 
Als we over ‘toegankelijkheid’ spreken denken we vaak aan gebouwen met bijvoorbeeld hellingen, liften en aangepaste toiletten. 
Uiteraard zijn dat essentiële elementen voor  de toegankelijkheid van een gebouw. Toegankelijkheid als ruim begrip en thema 
omvat echter veel meer dan dat. 
Toegankelijkheid is een sleutelwoord. Het gaat over het gebruik van een goede communicatie, duidelijke informatieverstrekking, 
klantvriendelijkheid, dienstverlening, logische signalisatie, goede maatvoering, voldoende gebruiksruimte enzovoort. 
Onderstaand een oplijsting van de aangepaste voorzieningen in Sportoase Wilsele-Putkapel: 
 

Algemeen 
• Aangepaste looproutes; 

• Voorbehouden parkeerplaatsen zowel open als overdekt; 

• Aangepaste toegangen en deuropeningen; 

• Vormgeving en integratie van niveauverschillen; 

• Rolstoeltoegankelijke personenlift naar verdieping +1 en +2; 

• Bereikbare en bruikbare sanitaire voorzieningen (toiletten, kleedruimten en doucheruimten); 

• Nurse call draagbaar personen alarm systeem; 

• Interactiesysteem contacta met 1-op-1 hoorlijn; 

• Aangepaste inrichting van ruimtes en het gebruik ervan ; 

• Aangepaste signalisatie: zowel visueel, auditief als tactiel; 

• Op maat gemaakte thema opleidingen i.s.m. G-sport vlaanderen voor sportoase medewerkers. 
 

Specifiek voor het zwembad van Sportoase Wilsele-Putkapel 
• Mindervalidekleedkamer met voorzieningen: 

O Handimove plafondlift met tilbeugel  
O Verzorgingstafel 
O Douche met zitstoel en afneembare douchekop  
O Aangepast toilet 

• Groepskleedkamer voor mindervaliden uitgerust met locker(s) voor rolstoel(en); 

• Zwembad rolstoel; 

• Mobiele zwembadlift; 

• Uitschuifbare brede trap voor toegang tot het trainingsbad; 

• Instructiebad met verplaatsbare bodem en aangepaste watertemperatuur; 

• Rolstoeltoegankelijke sauna en stoomcabine. 
 

Specifiek voor de sporthal en danszaal van Sportoase Wilsele-Putkapel 
• Groepskleedkamers uitgerust met opklapbare douchestoelen; 

• Aangepaste sanitaire voorziening per verdieping; 

• In de sportzaal kan er een gedeelte uit de tribune verwijderd worden ten behoeve van rolstoelgebruikers. 
 
Heb je vragen over het gebruik van onze faciliteiten? Aarzel niet om contact met ons op te nemen. 
 


