Routebeschijving Meditel Hengelo
Piet Heinstraat 79
7556 XT Hengelo
Gebouw de Uitkijk, ingang Meditel zit aan de Piet
Heinstraat. Hier zijn parkeerplaatsen voor uw auto.
Voorzijde van het pand is de Jan van Galenstraat.

Bereikbaar met eigen vervoer
Vanuit richting Apeldoorn/Deventer











Volg de A1 richting Hengelo/Oldenzaal
Neem afslag 30 Hengelo/Borne
Neem de rechter rijstrook en ga richting Hengelo
Vervolg de weg richting Hengelo, bij rotonde neem de 2e afslag en vervolg richting Hengelo. Stoplichten rechtover .
U nadert een grote T splitsing met stoplichten. Ga linksaf richting Oldenzaal, de Oldenzaalsestraat op.
Na ongeveer 400 mtr gaat u links, de Ir.M Schefferlaan op
Na 50 mrt rechts de Jan van Galenstraat op
U neemt dan de 1e weg rechts, Piet Heinstraat inrijden.
U blijft links aanhouden. Aan uw linkerhand een paar flatgebouwen.
De laatste (9 hoog) is de Uitkijk. Meditel bevindt zich op de begane grond nr 79. Uw auto kunt u voor het pand
parkeren.

Vanuit richting Almelo











Via de A35 naar de A1 richting Hengelo/Oldenzaal
Neem afslag 30 Hengelo/Borne
Neem de rechter rijstrook en ga richting Hengelo
Vervolg de weg richting Hengelo, bij rotonde neem de 2e afslag en vervolg richting Hengelo. Stoplichten rechtover .
U nadert een grote T splitsing met stoplichten. Ga linksaf richting Oldenzaal, de Oldenzaalsestraat op.
Na ongeveer 400 mtr gaat u links, de Ir.M Schefferlaan op
Na 50 mrt rechts de Jan van Galenstraat op
U neemt dan de 1e weg rechts, Piet Heinstraat inrijden.
U blijft links aanhouden. Aan uw linkerhand een paar flatgebouwen.
De laatste (9 hoog) is de Uitkijk. Meditel bevindt zich op de begane grond nr 79. Uw auto kunt u voor het pand
parkeren.

Vanuit richting Enschede








U volgt de weg richting Hengelo, Hengelosestraat gaat over in de Enschedese straat, richting centrum Hengelo
Na 7,4 km gaat u rechtsaf de Wolter ten Cate straat op.
Na 500mtr gaat u links de Oldenzaalsestraat op.
Na 130mtr rechtsaf de Ir M. Schefferlaan op.
U neemt dan de 1e weg rechts, Piet Heinstraat inrijden.
U blijft links aanhouden. Aan uw linkerhand een paar flatgebouwen.
De laatste (9 hoog) is de Uitkijk. Meditel bevindt zich op de begane grond nr 79. Uw auto kunt u voor het pand
parkeren.

Bereikbaar met het openbaar vervoer
Vanuit station Hengelo Centraal neemt u streekbus lijn 14 richting Weerselo, halte MA de Ruijterlaan uitstappen en 3 mijn
lopen naar de Piet Heinstraat. Of met de stadsbus lijn 13 richting Hengelo noord, halte Thiemssborgh uitstappen en 9 min
lopen naar de PietHeinstraat. Voor meer informatie kunt u ook terecht op www.ns.nl of bellen met OV 0900-92929
Mocht u onverhoopt verhinderd zijn, dan verzoeken wij u contact op te nemen met ons centraal afsprakenbureau
op telefoonnummer 0900-2021040

