
 

Routebeschrijving 
 

 

 

Het Juridisch Loket Almelo 
 
Bezoekadres 
Oranjestraat 1B 
7607 BH Almelo 
 
Contact 
T 0900 8020 (€ 0,10 p/m) 
www.juridischloket.nl 
 
Neemt u bij uw bezoek alle papieren mee die met de zaak te maken hebben. 
 
Route per auto  
 
Vanaf de A35 (Amsterdam/Enschede – Almelo) 

• U verlaat de A35 via afslag Almelo-Zuid/ Ootmarsum.  

• Aan het eind van de afrit gaat u rechtsaf. U rijdt nu op de Henriëtte Roland Holstlaan.  

• Direct na het tweede verkeerslicht, bij Kees Smit tuinmeubelen, voorsorteren naar rechts, bij het derde 
verkeerslicht rechtsaf. U rijdt nu op de Nijreessingel.  

• Aan het eind van de Nijreessingel gaat u linksaf de Van Rechteren Limpurgsingel op.  

• Bij het tweede verkeerslicht gaat u rechtsaf (afslag centrum Noord).  

• Onderaan de afrit gaat u linksaf de Sluiskade Zuidzijde op.  

• Bij het verkeerslicht gaat u linksaf de Ootmarsumsestraat in, deze gaat na een scherpe bocht naar rechts over 
in de Oranjestraat.  

• U vindt het Juridisch Loket na enkele honderden meters aan de linkerkant naast keurslager Otten en schuin 
tegenover fietsenhandel Leloux. 
 
Vanaf Vriezenveen 

• U komt van de N36 deze gaat over in de N349 (van Rechteren Limpurgsingel) bij de eerste stoplichten rijdt u 
rechtdoor.  

• Bij de eerstvolgende stoplichten slaat u rechtsaf de Kolthofsingel op.  

• Daarna gaat u bij de eerstvolgende stoplichten linksaf de Vriezenveenseweg op. Deze gaat over in de 
Ootmarsumsestraat die (na de brug) overgaat in de Oranjestraat.  

• U vindt het Juridisch Loket na enkele honderden meters aan de linkerkant naast keurslager Otten en schuin 
tegenover fietsenhandel Leloux. 
 
Parkeren 
Betaald parkeren is mogelijk tegenover het Juridisch Loket of een klein stukje verderop aan de linkerkant 
tegenover de kerk.  
 
Route per openbaar vervoer  
 

• U verlaat het NS-station aan de voorzijde, steekt het Stationsplein over en loopt (richting de rechtbank) de 
Egbert Gorterstraat in.  

• Op het eerste kruispunt gaat u rechtdoor.  

• Vervolgens neemt u de tweede straat rechts en loopt de Boddenstraat in.  
• De Boddenstraat gaat over in de Oranjestraat. U vindt het Juridisch Loket aan uw rechterhand na de kruising 

met de Grotestraat. 

 

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
http://jl.ddg443.tamtam.nl/contact/bezoekhetjuridischloket/Pages/default.aspx

