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Openbaar vervoer Info

Er is een bushalte op de Grote Markt, op minder dan 200 m van de toegang.

Er is een parkeergelegenheid op de Grote Markt. Er zijn 4 aangepaste en voorbehouden 

parkeerplaatsen voorzien. De route naar de toegang is drempelloos aangelegd in vlakke 

kasseien.

Bewegwijzering en signalisatie Info

De toegang is bewegwijzerd en is zichtbaar vanaf de weg.

De W-weging

Zelfstandig toegankelijk Toegankelijk met hulp en extra inspanningen

Toegankelijk met hulp Niet rolstoeltoegankelijk

De site bestaat uit cellen en een executiepaal en is gelegen op de 

binnenkoer van het stadhuis, aan de Grote Markt van Poperinge.

De dodencellen zijn toegankelijk met hulp en extra inspanningen, 

omwille van beperkte doorgangsbreedtes en circulatieruimte.

De binnenkoer met executiepaal is zelfstandig toegankelijk.
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Meer details en foto's vindt u op de databank van Toegankelijk Vlaanderen via deze link.

Toegangspaden +

Vanuit de Guido Gezellestraat bereikt men de site via een breed, vlak en drempelloos pad 

aangelegd in klinkers. Tijdens de openingsuren staat de grote poort open.

Toegang -

De toegang tot de cellen gebeurt via een deur met een beperkte doorgangsbreedte van 78 

cm. Achter de deur wordt een hoogteverschil van 8 cm overbrugd met een hellend vlak.

Paden op de site +

Toegankelijk met hulp Niet rolstoeltoegankelijk

Sanitair Info (+/-)

Op de eerste verdieping is er een publiek sanitair met aangepast toilet. 

Zie fiche Openbaar sanitair Grote Markt, Stadhuis Poperinge.

De W-weging

De executiepaal staat op de binnenkoer van het stadhuis en is begrensd door een 

zitelement. Er is voldoende circulatieruimte. De paden zijn aangelegd in vlakke kasseien.

Zelfstandig toegankelijk Toegankelijk met hulp en extra inspanningen
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http://toevla.vlaanderen.be/publiek/nl/register/detail/783

