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Willem Dreesweg 161314 CL Almere
1314 CL Almere
U komt met de auto

Vanaf de A27 (uit Utrecht)

U volgt de A27 richting Almere. Volg de A6 richting Almere. Neem afslag
Almere Buiten-West [afslag 6] de S104 / N703 op. Volg deze weg tot de N702 en ga
bij de verkeerslichten bovenaan de weg de Hogering op. Ga na ongeveer 3 kilometer
bij de verkeerslichten linksaf de Markerdreef op, u ziet de energiecentrale Electrabel.
Ga na 900 m rechtsaf de Spoordreef op, aan uw linkerhand ziet u de Praxis. Houd na
350 m links aan op de Spoordreef. Ga na 350 m linksaf de W. Dreesweg op. U ziet het
pand na 60 meter aan uw rechterhand.

Vanaf de A1 (uit Amsterdam)

Volg bij knooppunt Muiderberg de A6 richting Lelystad/Almere. Neem na 6 km
afslag Almere Stad-West [afslag 3]. Ga na 500 m linksaf de Hogering op. Ga na 7 km
bij verkeerslichten rechtsaf de Markerdreef op, u ziet de energiecentrale Electrabel
rechts. Ga na 900 m rechtsaf de Spoordreef op, aan uw linkerhand ziet u de Praxis.
Houd na 350 m links aan op de Spoordreef. Ga na 350 m linksaf de W. Dreesweg op.
U ziet het pand na 60 meter aan uw rechterhand.

Vanaf de A6 (uit Lelystad)

U volgt de A6 richting Amsterdam. U neemt de afrit Almere Buiten-Oost [afslag 8],
richting Almere (N702). U vervolgt deze weg tot u de energiecentrale van Electrabel
ziet, daar gaat u bij de stoplichten linksaf de Markerdreef op. Vervolgens rechtsaf de
Spoordreef op u ziet hier aan uw linkerhand de Praxis. Na 350 meter linksaf de
W Dreesweg op. U ziet het pand na 60 meter aan uw rechterhand.

Parkeren

U kunt in de omgeving van het UWV kantoor parkeren. Let u hierbij op de regels.
De naleving daarvan wordt streng gecontroleerd door de politie Almere. De weg
waaraan de hoofdingang ligt van het UWV-gebouw kent een betaald parkeren regeling.
De straten daaromheen vormen onderdeel van een zogenaamde “blauwe zone”.
Deze wordt aangegeven door bebording en blauwe lijnen over de weg.
In deze zone kunt u maximaal één uur vrij parkeren. U bent verplicht een parkeerschijf
te gebruiken. Houders van een gehandicaptenparkeerkaart mogen gratis parkeren in
de parkeervakken die in het betaald parkeergebied of in de blauwe zone liggen.
De gehandicaptenparkeerkaart moet dan wel zichtbaar achter de voorruit van de
auto zijn aangebracht. Als u met de auto komt, let dan goed op waar u parkeert.
Houdt er rekening mee dat een bezoek aan het UWV kantoor, inclusief wachttijd,
over het algemeen langer duurt dan één uur. Wij adviseren u als het enigszins mogelijk
is om met het openbaar vervoer te komen.

U komt met het openbaar vervoer

Met de trein lopend vanaf
Almere Centrum

Vanaf Amsterdam CS, Utrecht CS, Hilversum CS, Lelystad CS. Uitstappen op
Almere Centrum.
Op Almere Centrum gaat u naar beneden naar de bushaltes en u houdt links aan.
U gaat niet naar de zijde van het winkelcentrum. U volgt de P.J. Oudweg, waar
u aan uw linkerhand het WTC en de Kamer van Koophandel passeert en aan uw
rechterhand twee ovaalvormige flats. Deze weg gaat over in de Willem Dreesweg.
U ziet het UWV pand verderop aan uw linkerhand. U gaat de trap op en u loopt het
binnenplein over tot u niet verder kan (de tweede schuifdeuren). U kunt naar binnen
waar u het UWV logo boven de schuifdeuren ziet.
Vanaf Almere Centraal Station loopt u in vijf minuten naar de Willem Dreesweg.

Ingang UWV

Het UWV kantoor is gebouwd rond een binnenplein dat twee toegangen heeft. U
vindt u de hoofdingang van het UWV kantoor recht voor u (toegang 1) of aan het
eind van het binnenplein links (toegang 2).

PVoor de meest actuele informatie, kijk op www.ov9292.nl
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