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Openbaar vervoer

Het regiokantoor is bereikbaar met buslijn 2.
U stapt uit bij de halte Stadion NAC en loopt richting
winkelcentrum Stada Stores. U vindt MEE West-
Brabant na 300 meter aan de rechterkant.

Vanuit de richting Utrecht (via de A27)

Neem vanaf de A27 afslag 16 Breda-Noord en sla
rechtsaf naar de Tilburgseweg. Volg de 2 rechterrijstroken en ga naar rechts. Volg de Nieuwe Kadijk/
Crogtdijk en Backer en Ruebweg gedurende
6 kilometer. Ga bij de stoplichten naar links naar de
Emerparklaan / Westerparklaan (richting het
NAC Stadion). Ga bij de stoplichten naar links naar
de Lunetstraat. Bij de volgende stoplichten slaat u
rechtsaf naar de Stadionstraat. U vindt MEE WestBrabant na 300 meter aan de rechterkant in kantoorgebouw Tetrade II.

Vanuit de richting Rotterdam (via de A16)

Neem vanaf de A16 afslag 17 Breda-Noord richting
Breda-Noord. Volg de Backer en Ruebweg gedurende
2 kilometer. Ga bij de stoplichten naar rechts naar de
Westerparklaan ( richting NAC stadion). Ga bij de
stoplichten naar links naar de Lunetstraat. Bij de
volgende stoplichten slaat u rechtsaf naar de Stadion
straat. U vindt MEE West-Brabant na 300 meter aan
de rechterkant in kantoorgebouw Tetrade II.

Vanuit de richting Tilburg (via de A58)

Volg bij het knooppunt Galder op de A58 de borden
E19/E312/A16/A58 richting Breda-West/Roosendaal/
Vlissingen/Rotterdam. Houdt vervolgens de A16 aan
en volg de routebeschrijving vanuit de richting
Rotterdam.

Vanuit de richting Etten-Leur en Roosendaal
(via de A58)

Volg bij het knooppunt Princeville de borden E19/A16
richting Breda-Noord/Utrecht/Rotterdam.
Volg vervolgens de routebeschrijving vanuit de richting
Rotterdam.

Parkeren

Op het bedrijventerrein Tetrade zijn enkele
parkeerplaatsen voor MEE beschikbaar.
U kunt sowieso gratis parkeren op de parkeerplaats
van winkelcentrum Stada Stores of op het parkeer
terrein aan de oostzijde van het NAC Stadion (tussen
het NAC Stadion en het SVB-gebouw in).
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