Bereikbaarheid Limburgse Bestuurdersdag 2014
Parkeren
Gratis parkeren in ‘Stadhuisgarage’ (garage voormalig stadhuis). In navigatie het adres
Hogesteenweg 4, 6001 EX Weert intikken om op de exacte locatie te komen. Parkeerbegeleiders zijn
ter plekke; ook al buiten de garage. Vanuit de garage is het enkele minuten lopen naar de Poort van
Limburg/Bedrijfsverzamelgebouw. Deze route is duidelijk aangegeven.

Adresgegevens




Stadhuisgarage (parkeren voormalig Stadhuis): Hogesteenweg 4, 6001 EX Weert
Poort van Limburg / Bedrijfsverzamelgebouw (vergadering VLG): Werthaboulevard 1, 6001
HZ Weert
Stadhuis (afsluitende borrel): Wilhelminasingel 101, 6001 GS Weert

Route naar Stadhuisgarage (gratis parkeren voormalig Stadhuis)
Vanuit de richting Maastricht











Volg vanuit Maastricht de A2 richting Eindhoven.
Neem de afslag Weert-Nederweert (Afrit 39).
Ga op het einde van de afrit linksaf (Ringbaan-Noord).
Rij rechtdoor. U passeert achtereenvolgens twee verkeerslichten en komt aan een grote
rotonde. Neem die rotonde driekwart (linksaf richting centrum).
Er volgt weer een rotonde (nabij de molen), ga hier rechtdoor.
Rij bij de verkeerslichten bij de stadsbrug linksaf (Kasteelsingel).
Ga de tweede straat rechts (Hoogpoort).
Ga de eerste straat links (De Hoge Kei)
Ga de eerste straat rechts (Hogesteenweg)
U bent gearriveerd.

Vanuit de richting Eindhoven











Volg op het knooppunt Leenderheide de A2 richting Maastricht.
Neem de afslag Weert-Nederweert (Afrit 39).
Ga op het einde van de afrit rechtsaf (Ringbaan-Noord).
Rij rechtdoor. U passeert twee verkeerslichten en komt aan een grote rotonde. Neem die
rotonde driekwart (linkaf richting centrum).
Er volgt weer een rotonde (nabij de molen), ga hier rechtdoor.
Rij bij de verkeerslichten bij de stadsbrug linksaf (Kasteelsingel).
Ga de tweede straat rechts (Hoogpoort).
Ga de eerste straat links (De Hoge Kei)
Ga de eerste straat rechts (Hogesteenweg)
U bent gearriveerd.

Route naar Poort van Limburg/ Bedrijfsverzamelgebouw
Vanuit de richting Maastricht








Volg vanuit Maastricht de A2 richting Eindhoven.
Neem de afslag Weert-Nederweert (Afrit 39).
Ga op het einde van de afrit linksaf (Ringbaan-Noord).
Rij rechtdoor. U passeert achtereenvolgens twee verkeerslichten en komt aan een grote
rotonde. Neem die rotonde driekwart (linksaf richting centrum).
Er volgt weer een rotonde (nabij de molen), ga hier rechtdoor.
Ga bij de verkeerslichten bij de stadsbrug linksaf (Werthaboulevard).
U bent gearriveerd.

Vanuit de richting Eindhoven








Volg op het knooppunt Leenderheide de A2 richting Maastricht.
Neem de afslag Weert-Nederweert (Afrit 39).
Ga op het einde van de afrit rechtsaf (Ringbaan-Noord).
Rij rechtdoor. U passeert twee verkeerslichten en komt aan een grote rotonde. Neem die
rotonde driekwart (linkaf richting centrum).
Er volgt weer een rotonde (nabij de molen), ga hier rechtdoor.
Ga bij de verkeerslichten bij de stadsbrug rechtsaf (Werthaboulevard).
U bent gearriveerd.

Per openbaar vervoer



Reis met de bus of de trein (via Eindhoven of Roermond) naar het station in Weert
(intercitystation).
Er rijdt een pendelbus om u naar de Poort van Limburg te brengen

De Poort van Limburg ligt op 10 minuten lopen van het station:








Loop de Stationsstraat in. (Winkelstraat recht tegenover het station).
Loop op de kruising met de Emmasingel (bij de voetgangersdrempel) rechtdoor de
Langstraat op tot aan de Markt.
Loop op de Markt links naast de Mc Donalds de Beekstraat op
Ga aan het einde van de Beekstraat linksaf en loop meteen rechts het Morregat op.
Ga aan het einde van de straat links de Kasteelsingel op.
Loop op de kruising met het Bassin rechtdoor de Werthaboulevard op.
U bent gearriveerd.

Zoekt u deze dag contact met de organisatie van de Limburgse Bestuurdersdag bel dan Birgit Petit
06 -20 90 41 83

