Bereikbaarheid locatie Maastricht

Locatie Kind en Jeugd, Volwassenenzorg en Ouderenzorg
Officenter
Gelissendomein 8
6229 GJ Maastricht
Bereikbaarheid openbaar vervoer
Onze locatie in Maastricht ligt op circa 20 minuten loopafstand van station Maastricht.
Vanavond station Maastricht kunt u lijn 1, 5, 10 of 57 nemen. Uitstappen bij halte Gouvernement.
Het Officenter ziet u al liggen vanaf de bushalte. Zie ov9292.nl of www.ns.nl
Parkeren
Deze locatie heeft een eigen parkeerplaats. Deze bevindt zich aan de voorzijde van het gebouw. De
ingang tot de parkeerplaats bereikt u via de achterkant van het gebouw. De ingang van de
parkeerplaats bevindt zich aan de Randwycksingel. Bij de toegang tot de parkeerplaats bevindt zich
een slagboom met een bel. Als u aangeeft dat u een afspraak heeft bij Lionarons GGZ, word t de
slagboom voor u geopend.
Ingang
De ingang bevindt zich aan de voorzijde van het pand bij de parkeerplaats. Via de glazen
schuifdeuren komt u in een centrale hal, waar zich een servicebalie bevindt. De baliemedewerkers
zijn geen medewerkers van Lionarons GGZ, maar kunnen u desgewenst de weg wijzen.
Behandelkamers
Lionarons GGZ is gevestigd op de eerste verdieping. Neem vanaf de begane grond de trap of de lift

naar de eerste verdieping. Als u bij het verlaten van het trappenhuis of de lift de borden Lionarons
GGZ volgt, vindt u ons vanzelf.
Wachtkamers
Als u de lift of het trappenhuis uit komt, kunt u op de stoelen in de gang plaatsnemen. U kunt daar
wachten tot uw behandelaar u komt ophalen.
Secretariaat
Er is op deze locatie geen secretariaat van Lionarons GGZ aanwezig.
Toiletten
Op de eerste verdieping zijn toiletten aanwezig.
Toegang voor mindervaliden
Deze locatie is geschikt voor mindervaliden. U kunt gebruik maken van de lift.
Vragen
Heeft u vragen over deze informatie? Neem dan contact op met ons secretariaat: 088 166 11 00.

