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ALGEMEEN
Aan het station van Ieper is er een publiek sanitair te vinden met een aangepast toilet in het herentoilet.
Het sanitair is toegankelijk met hulp en extra inspanningen.
De bezoeker moet de sleutel tot het sanitair halen aan het loket in het stationsgebouw, maar er is een
drempel aan de toegang van het gebouw.
In het toilet zelf is het grootste probleem de beperkte opstelruimte voor het toilet, het ontbreken van een
steunbeugel en wastafel.
ALGEMEEN

SANITAIR

TOEGANKELIJKHEIDSINFORMATIE

SCORES

Openbaar vervoer
Aan het station passeren de meeste buslijnen. De busperrons zijn echter niet toegankelijk,
gezien er geen verlaagde boordstenen zijn voorzien.

Info

Parkeergelegenheid
Voor het station zijn er verschillende aangepaste parkeerplaatsen voorzien op de parking.

Info

Bewegwijzering en signalisatie
Het sanitair is niet aangeduid in de omgeving. Enkel vanop het treinperron is duidelijk dat er
sanitair is voorzien. Buiten is er geen indicatie dat er een aangepast toilet is voorzien bij de
heren.

Info
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Toegangspaden
Het toegangspad tot aan het sanitair verloopt via het treinperron, de ondergrond is voorzien
in tegels en is vlak.

+

Toegang
Voor de toegang tot het sanitair is er een helling om het hoogteverschil te overbruggen. De
helling hindert de vrije en vlakke ruimte voor de deur en de opstelruimte naast de klinkzijde
van de deur.

-

Breedte van het smalste punt op de route naar het toilet
Toiletdeur
Toiletruimte
Draaicirkel in de toiletruimte
Opstelruimte naast het toilet
Opstelruimte voor het toilet
Steunbeugels:
(Opklapbare) steunbeugel aan open zijde
Wastafel:
Er is geen wastafel aanwezig.
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Meer details en foto's vindt u op de databank van Toegankelijk Vlaanderen via deze link.
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