
 

Routebeschrijving 
 

 

 

Het Juridisch Loket Roermond  
 
Kruisherenstraat 10 
6041 HK  Roermond 
 
Contact 
T 0900 8020 (€ 0,10 p/m) 
www.juridischloket.nl  
 
Neemt u bij uw bezoek alle documenten mee die met de zaak te maken hebben. 
 
Route per auto  
Vanuit richting Eindhoven/Weert en Venlo via Rijksweg (N280) 

• Nadat u over de Maasbrug gereden bent, gaat u bij de stoplichten rechtsaf, naar de Buitenop. 

• Neem bij de rotonde de derde afslag naar de Minderbroederssingel.  

• Bij de 1e stoplichten gaat u rechtdoor, houdt links aan. 

• Bij de volgende stoplichten gaat u linksaf, naar de Willem II Singel.  

• Bij de stoplichten gaat u linksaf, naar de Sint Cornelisstraat.  

• Neem de eerste afslag rechts, naar de Kruisherenstraat. 

• Op de hoek van Joep Nicolasstraat / Kruisherenstraat vindt u het Juridisch Loket. 
 
Vanuit richting Venlo (A73) 

• Neem vanaf de A73 afslag nummer 20 (N293/ Roermond Oost)  

• Ga rechtsaf naar de Koninginnelaan (2,3 km). 

• Ga bij de volgende 2 rotondes rechtdoor. 

• Ga na de tunnel bij de stoplichten rechtsaf, naar de Willem II Singel. 

• Bij de stoplichten gaat u linksaf, naar de Sint Cornelisstraat. 

• Neem de eerste afslag rechts, naar de Kruisherenstraat. 

• Op de hoek van Joep Nicolasstraat / Kruisherenstraat vindt u het Juridisch Loket. 
 
 
Vanuit richting Maastricht (A73) 

• Neem op de A73 afslag nummer 20 (N293/ Roermond Oost).  

• Ga verder op de Koninginnelaan (2,3 km). 

• Ga bij de volgende 2 rotondes rechtdoor. 

• Ga na de tunnel bij de stoplichten rechtsaf, naar de Willem II Singel. 

• Bij de stoplichten gaat u linksaf, naar de Sint Cornelisstraat. 

• Neem de eerste afslag rechts, naar de Kruisherenstraat. 

• Op de hoek van Joep Nicolasstraat / Kruisherenstraat vindt u het Juridisch Loket. 
 
 
Parkeren 

Om te parkeren kunt u het beste gebruikmaken van de parkeergarage De Oranjerie (link naar https://www.q-
park.nl/nl/parkeren-bij-q-park/per-stad/roermond/de-oranjerie). Volg de borden parkeergarage De Oranjerie. Er zijn ook 
beperkte parkeermogelijkheden (betaald) op de Kruisherenstraat.   
 
Route per openbaar vervoer  
 
Vanaf het treinstation  

• Het Juridisch loket ligt op ongeveer 5 minuten lopen van het NS station.  

• Verlaat het NS Station via de hoofdingang. 

• Loop rechtdoor richting het Stationsplein.  

http://www.juridischloket.nl/
http://jl.ddg443.tamtam.nl/werkwijze/zelf-aan-de-slag/Pages/VoorbereidnaarhetJuridischLoket.aspx
http://jl.ddg443.tamtam.nl/contact/bezoekhetjuridischloket/Pages/default.aspx
https://www.q-park.nl/nl/parkeren-bij-q-park/per-stad/roermond/de-oranjerie
https://www.q-park.nl/nl/parkeren-bij-q-park/per-stad/roermond/de-oranjerie
http://jl.ddg443.tamtam.nl/contact/bezoekhetjuridischloket/Pages/default.aspx


 

• Loop het Stationsplein op en sla linksaf naar de Kruisherenstraat (tegenover 
de Stadsfriterie). 

• Op de hoek van Joep Nicolasstraat / Kruisherenstraat vindt u het Juridisch 
Loket. 


