
 

Bereikbaarheid locatie Schaesbergerweg 

 

Locatie Kind en Jeugd en Ouderenzorg 

Schaesbergerweg 84 

6415 AJ Heerlen 

Bereikbaarheid openbaar vervoer 

Onze locatie Schaesbergerweg Heerlen ligt op circa 15 minuten loopafstand van station Heerlen-

Centraal en 2 minuten lopen vanaf station Heerlen-De Kissel.  

Vanaf station Heerlen kunt u stadsbuslijn 6 of 7 nemen, stap uit bij halte Schaesbergerweg (deze ligt 

vrijwel naast ons kantoor) of stadsbuslijn 4 of 5, u stapt uit bij de halte Voskuilenweg (daarna 4-5 

minuten lopen). Zie ov9292.nl.  

Parkeren 

Deze locatie heeft een eigen parkeerplaats aan de achterzijde van het pand. U kunt deze 

parkeerplaats aan de rechterzijde van het pand inrijden (Limaweg). Bij de toegang tot de 

parkeerplaats staat een slagboom met bel. Als u aangeeft dat u een afspraak heeft, maken wij de 

slagboom voor u open. U kunt de parkeerplaats na afloop weer verlaten aan de andere kant van ons 

pand. De slagboom daar opent automatisch. 

Ingang 

De ingang bevindt zich aan de voorzijde van het pand. U dient daarvoor de trap op te gaan. De 

deuren openen automatisch. Bent u slecht ter been dan kunt u gebruik maken van de ingang rechts 

onder de trap.  

Receptie 

Bij de ingang vindt u de receptie. U kunt daar aangeven met wie u een afspraak heeft. De 



receptioniste zal u dan de weg wijzen. Als de receptie niet bemand is, kunt u op de bel op de balie 

drukken. Een secretaresse komt u dan verder helpen. 

Onze behandelkamers liggen op de begane grond, eerste en tweede verdieping.  

Wachtkamers 

Op iedere verdieping is een wachtkamer waar u kunt plaatsnemen. Uw behandelaar komt u daar 

ophalen. 

Toiletten 

Op iedere verdieping zijn toiletten aanwezig. 

Toegang voor mindervaliden 

Er is in deze locatie een lift aanwezig. Via een speciale toegang onder de trap aan de voorzijde kunt u 

deze lift bereiken. Op verdieping 0 bevindt zich de receptie.  

Er zijn toiletten voor mindervaliden. 

Vragen 

Heeft u vragen over deze informatie? Neem dan contact op met ons secretariaat: 088 166 11 00.  


