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Er zijn geen extra voorzieningen voor blinden/slechtzienden en doven/slechthorenden.

ALGEMEEN

Het toegangspad is voldoende breed, maar loopt in een helling naar de toegang. Er is geen 

vrije en vlakke ruimte bovenaan de helling.

ALGEMEEN SANITAIR

TOEGANKELIJKHEIDSINFORMATIE SCORES

In de buurt van de kaaien van Ieper is De Waterpoort gelegen.



De accommodatie is toegankelijk met hulp en extra inspanningen. 

Het probleem situeert zich ter hoogte van het toegangspad en de toegang.

Parkeergelegenheid Info

Er is geen eigen parkeerterrein. In de omgeving is er parkeergelegenheid, maar geen 

aangepaste parkeerplaats.

Toegangspad -

Inkom -

De toegang is voldoende breed en drempelloos, maar voor de deur is geen vrije en vlakke 

circulatieruimte voorzien.

De W-weging

Zelfstandig toegankelijk Toegankelijk met hulp en extra inspanningen

Toegankelijk met hulp Niet rolstoeltoegankelijk

In de buurt van de kaaien van Ieper is De Waterpoort gelegen. 
 
De accommodatie is toegankelijk met hulp en extra inspanningen.  
Het probleem situeert zich ter hoogte van het toegangspad en de toegang. 
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Sanitair

Zaal +

Er is voldoende circulatieruimte in de zaal. De tafels zijn onderrijdbaar.

De route naar het sanitair is op sommige plekken te smal volgens de normen. Ook het 

aangepast toilet is kleiner dan de normen, maar bruikbaar. Er ontbreekt een steunbeugel aan 

de muur naast het toilet. 

Breedte van het smalste punt op de route naar het toilet 88 cm +/-

Toiletdeur 92 cm +

Toiletruimte 180 x 135 cm

Draaicirkel in de toiletruimte 135 cm +/-

Opstelruimte naast het toilet 79 cm +/-

Opstelruimte voor het toilet 133 cm +

Steunbeugels: (Opklapbare) steunbeugel aan open zijde +/-

De W-weging

Zelfstandig toegankelijk Toegankelijk met hulp en extra inspanningen

Toegankelijk met hulp Niet rolstoeltoegankelijk
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