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ALGEMEEN
Op het binnenplein van het Hopmuseum en in centrum van Poperinge is een publiek sanitair met een
aangepast toilet voorzien.
Het sanitair is toegankelijk met hulp en extra inspanningen.
De problemen situeren zich bij de drempel aan de toegang tot het sanitair blok en in het aangepast toilet
zelf. De opstelling van de sanitaire toestellen hindert de vereiste opstelruimtes ter hoogte van het toilet. De
steunbeugels zijn niet bruikbaar wegens slecht geplaatst.
ALGEMEEN

SANITAIR

TOEGANKELIJKHEIDSINFORMATIE

SCORES

Openbaar vervoer
Op 100 m van de toegang tot het Hopmuseum bevindt zich de bushalte 'Poperinge
Hondstraat' (lijnen 24, 51, 60, 61, 68, 69).

Info

Parkeergelegenheid
Het Hopmuseum beschikt niet over een eigen parkeerterrein. De dichtstbijzijnde openbare
aangepaste parkeerplaatsen bevinden zich op de parking Burgemeester De Sagherplein.

Info

Bewegwijzering en signalisatie
Er is een duidelijke bewegwijzering en signalisatie van de faciliteiten.

Info
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Toegangspaden
De toegang tot het sanitair gebeurt via de binnenkoer van het museum. De ondergrond van
de binnenkoer bestaat uit afgeplatte kasseien.

+/-

Toegang
Ter hoogte van de toegang tot het santair blok is er een drempel. Het hoogteverschil wordt
overbrugd door een metalen helling.

+/-

Sanitair
Ter hoogte van de sasdeur wordt een drempel van 3 cm overbrugd met een metalen hellend
vlak.
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:
Steunbeugel(s) aanwezig maar niet bruikbaar
Wastafel:
De wastafel is te dicht in de hoek geplaatst en voorzien van een draaikraan.

150 cm
90 cm
218 x 125 cm
125 cm
90 cm
54 cm

Meer details en foto's vindt u op de databank van Toegankelijk Vlaanderen via deze link.
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