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ALGEMEEN

Openbaar sanitair Zijkant Gemeentehuis, Diksmuide
Diksmuide

Diksmuide

Van Pouckestraat z.n. 

Gratis

Binnen een straal van 200 m zijn er 2 aangepaste parkeerplaatsen op het openbaar domein.

ALGEMEEN SANITAIR

TOEGANKELIJKHEIDSINFORMATIE SCORES

Openbaar vervoer Info

Op 100 m van het publiek sanitair bevindt zich bushalte ‘Diksmuide Markt’ (lijnen 20, 24, 30, 

31, 32, 41, 49, 55, 59). De bushalte is niet verhoogd.

Parkeergelegenheid Info

Toegankelijk met hulp Niet rolstoeltoegankelijk

Bewegwijzering en signalisatie Info

Het sanitair is onvoldoende aangeduid in de omgeving. In het gebouw is het sanitair niet 

duidelijk aangeduid.

De W-weging

Zelfstandig toegankelijk Toegankelijk met hulp en extra inspanningen

In een zijstraat van de Grote Markt van Diksmuide is er een publiek sanitair te vinden met een aangepast 

toilet.

Het sanitair is toegankelijk met hulp en extra inspanningen.

De problemen zijn de ondergrond van het toegangspad, het drempeltje aan de toegang en de beperkte 

ruimte in het aangepast toilet.
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Meer details en foto's vindt u op de databank van Toegankelijk Vlaanderen via deze link.

Toegang -

Het toegangspad verloopt via het openbaar domein en is voorzien in kasseien.

Toegankelijk met hulp Niet rolstoeltoegankelijk

Opstelruimte naast het toilet 87 cm +/-

Opstelruimte voor het toilet 96 cm +/-

Steunbeugels: Steunbeugel aan gesloten zijde +/-

Wastafel:

De wastafel is voorzien van een duwknop en de draairuimte ter hoogte van de wastafel is 

beperkt.

Zelfstandig toegankelijk Toegankelijk met hulp en extra inspanningen

Toiletruimte 190 x 159 cm

Draaicirkel in de toiletruimte 115 cm -

+/-

Net voor de inkom is er een drempel van 3 cm waardoor de circulatieruimte voor de deur ook 

gehinderd wordt.

De W-weging

Breedte van het smalste punt op de route naar het toilet 120 cm +

Toiletdeur 86 cm +

Toegangspaden -
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http://toevla.vlaanderen.be/publiek/nl/register/detail/530

