Hoe bereikt u buurtwinkel Roermond en het Wonen Limburg Huis in Roermond?
Openbaar vervoer
Reis naar NS station Roermond. Loop het station uit en ga noordwestelijk op het
Stationsplein richting Godsweerdersingel. Sla linksaf naar de Godsweerdersingel. Deze weg
vervolgen naar Willem II Singel. Buurtwinkel Roermond vindt u op nr. 25.
Looptijd van station naar buurtwinkel Roermond en het Wonen Limburg Huis: ca. 5 min.
Meer info: www.9292.nl
Auto
Vanuit Nijmegen en Venlo (A73)
Volg A73 richting Maastricht. Houd links aan en volg de borden voor
Roermond/Maastricht/A73/Venlo-Zuid. Houd rechts aan bij de splitsing, blijf op de A73 en
volg de borden Maastricht/Roermond. Na 22 km neem afslag 20 (Roermond-Oost) naar
N293 richting Roermond-Oost/Herkenbosch/Melick/Heinsberg/N570. Na 550 meter bij de
rotonde rechtdoor om op de Koninginnelaan te blijven. Na 30 meter, verlaat de rotonde naar
de Koninginnelaan. Na 650 meter, ga bij de rotonde rechtdoor om op de Koninginnelaan te
blijven. Na 30 meter, verlaat de rotonde naar de Koninginnelaan.
Na 850 meter, sla rechtsaf naar de Willem II Singel.
Buurtwinkel Roermond vindt u op nr. 25 na 240 meter aan de rechterkant.
Vanaf Eindhoven (A2)
Volg A2 richting Maastricht. neem afslag 40 (Kelpen-Oler) richting Weert. Ga na 350 meter
linksaf op Rijksweg N280 richting Roermond. Neem na ca. 7 km rechtsaf de e afslag op de
rotonde op de N280 richting Roermond. Ga na ca. 8 km rechtsaf de Roerkade op en vervolg
daarna de Roersingel. Neem op de rotonde de 3e afslag naar de Minderbroedersingel. Ga
rechtdoor (de weg buigt naar links) op de Willem II Singel. Buurtwinkel Roermond vindt u op
nr. 25.
Vanuit Maastricht (A2-A73)
Volg A2 tot aan knooppunt Het Vonderen en neem dan de A73 richting Roermond-Venlo.
Neem na 7 km afslag 21 (Linne) en sla na 450 meter rechtsaf. Sla na 50 meter linksaf. Ga
na 90 meter rechtdoor de Schepersweg op. Neem na 200 meter de 1e afslag op de rotonde
(N271) richting Roermond. Neem na 1 km de 2e afslag op de rotonde (Maastrichterweg,
N271) richting Roermond. Neem na 900 meter de 1e afslag op de rotonde (Maastrichterweg,
N271) richting Venlo. Ga na 1,4 km rechtsaf de Willem II Singel (N271) op richting Venlo. Ga
na 120 linksaf de Willem II Singel op. Na 200 meter bent u bij buurtwinkel Roermond op nr.
25.
Vanaf Posterholt
Vertrek vanaf de Hoofdstraat. Ga na 700 meter schuin rechts de Roermondseweg op. Ga na
1,4 km linksaf de Postweg (N293) op richting Roermond. Neem na 700 meter de 1e afslag
op de rotonde (N293) richting Roermond. Neem na 2,3 km de 2e afslag op de rotonde
(N293) richting Roermond. Ga na 450 meter linksaf de Heinsbergerweg op. Neem na 1,2 km
de 2e afslag op de rotonde (Karel Doormanplein). Ga na 1,2 km linksaf de Koninginnelaan
(N271) op richting Sittard. Ga na 1 km schuin rechts de Willem II Singel op. Na 175 meter
bent u bij buurtwinkel Roermond op nr. 25.
Parkeergelegenheid
U kunt op loopafstand bij de buurtwinkel Roermond betaald parkeren. Dit kan op de Willem II
Singel, bij P&R Station of bij Theater De Oranjerie.

