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ALGEMEEN

Openbaar sanitair Het Perron, Ieper
Ieper

Ieper

Fochlaan 1 

Gratis Openingsuren Cultuurcentrum

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

ALGEMEEN SANITAIR

TOEGANKELIJKHEIDSINFORMATIE SCORES

Openbaar vervoer Info

Het Perron situeert zich naast het station van Ieper. Het gebouw is dus vlot bereikbaar via bus 

en trein.

Parkeergelegenheid Info

Toegankelijk met hulp Niet rolstoeltoegankelijk

Bewegwijzering en signalisatie Info

Het sanitair is niet aangeduid in de omgeving. Buiten is er geen indicatie dat er een aangepast 

toilet is voorzien.

De W-weging

Zelfstandig toegankelijk Toegankelijk met hulp en extra inspanningen

In het cultuurcentrum Het Perron aan het stationsplein van Ieper is er een openbaar sanitair aanwezig met 

een aangepast toilet.

Het sanitair is toegankelijk met hulp.

De zware toegangsdeuren en de plaatsing van de wastafels in de aangepaste toiletten kunnen voor hinder 

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

Toegang +/-

Op het toegangspad wordt een hoogteverschil overbrugd door een trap en een lichte helling.

Als rolstoelgebruiker moet je de helling langs de gevel volgen. Dit is wel een grote omweg.

Toegankelijk met hulp Niet rolstoeltoegankelijk

Opstelruimte naast het toilet 90 cm +

Opstelruimte voor het toilet 120 cm +

Steunbeugels: Steunbeugel aan gesloten zijde en opklapbare aan open zijde +

Wastafel:

De wastafel is comfortabel bruikbaar.

Zelfstandig toegankelijk Toegankelijk met hulp en extra inspanningen

Toiletruimte 225 x 180 cm

Draaicirkel in de toiletruimte 150 cm +

+

De toegang tot het gebouw gebeurt via twee zware dubbele deuren. Achter het sas zijn er 

automatische schuifdeuren voorzien.

De W-weging

Breedte van het smalste punt op de route naar het toilet 150 cm +

Toiletdeur 90 cm +

Toegangspaden +
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