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Toegankelijkheidsinfo

Jeugdverblijfcentrum Bielebale is mooi en rustig gelegen in het park van 
Brasschaat. Op wandelafstand vind je een zwembad, sporthal, kinderboerderij, 
speel weiden, speelbos, fiets- en wandelpaden, enz. Het centrum biedt heel wat 
mogelijkheden voor groepen tot 53 personen in Bielebale 1 (A label) en tot 78 
personen in Bielebale 2 (A+ label). Bielebale 2 kan in twee verdeeld worden voor 
een groep van 32 en een groep van 46. Groepen kunnen dan onafhankelijk van 
elkaar functioneren. Voor maaltijden kan je een beroep doen op een traiteur.

Toegangspad, ingang en onthaal
Goed toegankelijk. Er is voldoende
circulatieruimte
Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes liggen op de 
benedenverdieping of zijn bereikbaar 
met de lift. De meeste doorgangen zijn 
voldoende breed. Enkel op de gang naar 
het sanitair in Bielebale 1 moet je langs 
een deur van 75 cm breed.
Eetzaal / multifunctionele ruimte
Voldoende circulatieruimte. De tafels in 
Bielebale 1 zijn beperkt onderrijdbaar.
Gemeenschappelijk toilet
Bielebale 1: gebruik best het toilet bij de 
kamers. De deur is 79 cm breed en de 
circulatieruimte ervoor is nipt. Er is vol-
doende ruimte in het toilet, al hindert 
de wastafel de voorwaartse opstelruimte 
wat. Beugels zijn voorzien. Bielebale 2: Het 
aangepast toilet nabij het onthaal heeft 
voldoende opstelruimte en beugels.
Slaapkamer en sanitair blok /  
badkamer 
Bielebale 1: 4 toegankelijke kamers met 
elk 3 toegankelijke bedden. De gangdeur 
naar de kamers is 79 cm breed. De ruimte 

achter deze deur, in de kamer en tussen 
de bedden is wat nipt, maar bruikbaar. 
De bedden zijn 44 cm hoog. Op de gang 
is er een inrijdbare douche met keuze uit 
verschillende doucherolstoelen met grote 
of kleine achterwielen en opklapbare 
armleuningen. De douchedeur is 78 cm 
breed. De ruimte is wat nipt.
Bielebale 2: 16 toegankelijke kamers 
met samen 55 toegankelijke bedden. 
Alle badkamers hebben een inrijdbare 
douche met zitje, beugels en voldoende 
opstelruimte. Ook het toilet heeft telkens 
beugels en voldoende opstelruimte. De 
wastafels zijn onderrijdbaar. Er is ook 
een gemeenschappelijke badkamer met 
een hoog-laag bad.
Extra
Er zijn hoog-laag bedden beschikbaar. De 
lift in Bielebale 2 geeft een auditief signaal 
en er zijn visuele contrasten aanwezig. Er 
is een vaste ringleiding aan het onthaal, in 
de polyvalente ruimte en in de leefruimte 
van Bielebale 2. Er zijn voorzieningen voor 
mensen met astma en allergieën: er is 
geen tapijt en er worden nergens stoffen 
bekledingen gebruikt.
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