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ALGEMEEN

Openbaar sanitair De Seylsteen, Veurne
Veurne

Veurne

Sint-Denisplaats  16 

Gratis Openingsuren administratief centrum

Op het plein voor De Seylsteen zijn 2 aangepaste parkeerplaatsen voorzien op het openbaar 

domein.

ALGEMEEN SANITAIR

TOEGANKELIJKHEIDSINFORMATIE SCORES

Openbaar vervoer Info

Op 250 m van de toegang tot De Seylsteen bevindt zich bushalte ‘Veurne Lindendreef’ (lijnen 

32, 50, 51, 56, 57, 59, 68, 69). De bushalte is niet verhoogd en is aan de ene zijde van de 

straat voorzien op kasseien.

Parkeergelegenheid Info

Toegankelijk met hulp Niet rolstoeltoegankelijk

Bewegwijzering en signalisatie Info

Het sanitair is niet aangeduid in de omgeving. Het sanitair is niet aangeduid op het bord met 

de functies per niveau. Enkel op de deuren naar de sanitaire blokken en op de deur naar het 

aangepast toilet zijn pictogrammen voorzien.

De W-weging

Zelfstandig toegankelijk Toegankelijk met hulp en extra inspanningen

In het administratief centrum De Seylsteen in Veurne bevinden zich 2 publieke aangepaste toiletten.

De toiletten zijn toegankelijk met hulp en extra inspanningen.

De sanitaire blokken zijn goed bereikbaar. De toegang tot het gebouw gebeurt via een automatsiche 

schuifdeur en  verloopt drempelloos. De problemen situeren zich in het aangepast toilet. Door de opstelling 

van de sanitaire toestellen in de beide  ruimten is er onvoldoende opstelruimte voor de toiletten en 

wastafels. In beide ruimtes ontbreekt een steunbeugel aan de gesloten zijde van het 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 heeft een lichte dwarshelling. De 

ondergrond is voorzien in kleine kasseien, die niet overal even vlak zijn aangelegd.

Toegankelijk met hulp Niet rolstoeltoegankelijk

Opstelruimte naast het toilet 87 cm +/-

Opstelruimte voor het toilet 77 cm -

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

Wastafel:

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

beperkt.

Zelfstandig toegankelijk Toegankelijk met hulp en extra inspanningen

Toiletruimte 153 x 204 cm

Draaicirkel in de toiletruimte 150 cm +

-

De toegang tot het gebouw is voorzien via een automatische schuifdeur en is drempelloos.

De W-weging

Breedte van het smalste punt op de route naar het toilet 87 cm +

Toiletdeur 87 cm +

Toegangspaden +/-
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http://toevla.vlaanderen.be/publiek/nl/register/detail/4466

