Routebeschrijving
UWV Tilburg

Burgemeester Brokxlaan 1680
5041 SG Tilburg
U komt met de auto

Vanuit Waalwijk (A261)

Neem de A261 richting Tilburg. Eenmaal in Tilburg blijf de Ringbaan West volgen tot na het spoor en ga
hier linksaf de Hart van Brabantlaan op richting het station. Ga vlak voor het station linksaf de Gasthuisring in en ga onder het spoor door. Neem direct daarna de eerste straat rechtsaf. Dit is de Burgemeester Brokxlaan U vindt UWV op nummer 1680 aan uw rechterhand. Het is een groot wit pand.

Vanuit Den Bosch (A65)

Neem vanaf de A65 afslag 10 Hilvarenbeek en volg de borden richting Tilburg de Kempenbaan op. Blijf
de weg volgen waarna deze overgaat in de Ringbaan Oost en ga vlak voor het spoor links de
Spoorlaan op. Vervolg de weg voor ongeveer 800 meter en ga bij de kruising rechts onder de
spoortunnel het N.S. Plein op. Neem de eerste straat links, dit is de Burgermeester Brokxlaan. U vind
het UWV op nummer 1680 aan uw linkerhand. Het is een groot wit pand.

Vanuit Eindhoven (A58)

Neem de A58 richting Tilburg. Neem vervolgens afslag 10 Hilvarenbeek en volg de borden richting
Tilburg de Kempenbaan op. Blijf de weg volgen waarna deze overgaat in de Ringbaan Oost en ga vlak
voor het spoor links de Spoorlaan op. Vervolg de weg voor ongeveer 800 meter en ga bij de kruising
rechts onder de spoortunnel het N.S. Plein op. Neem de eerste straat links, dit is de Burgermeester
Brokxlaan. U vind het UWV op nummer 1680 aan uw linkerhand. Het is een groot wit pand.

Vanuit Breda (A58)

Neem de A58 richting Tilburg. Neem vervolgens afslag 11 Tilburg-Centrum West en volg de borden de
Ringbaan West op. Ga voor het spoor rechtsaf de Hart van Brabantlaan op richting het station. Ga vlak
voor het station linksaf de Gasthuisring in en ga onder het spoor door. Neem direct daarna de eerste
straat rechtsaf. Dit is de Burgemeester Brokxlaan U vindt UWV op nummer 1680 aan uw rechterhand.
Het is een groot wit pand.

Parkeren

Er is (o.a. betaalde) parkeergelegenheid in de straten rondom ons gebouw.

U komt met het openbaar vervoer

Met de trein

Het UWV kantoor ligt achter het station in Tilburg. Neem de achteruitgang van het station richting
Burgemeester Stekelenburgplein (dus niet richting het centrum). Vervolgens loopt u links de
Burgemeester Brokxlaan op. U ziet het UWV kantoor vervolgens aan uw linkerzijde. Voor de deur
zijn betaalde parkeerplaatsen voor (mindervalide) bezoekers. Daarnaast is er voor de deur ook een
fietsenstalling aanwezig.

⁄ Voor de meest actuele informatie, kijk op 9292.nl
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