
Bereikbaarheid gebouw De Hoeve (werkplek voor Staf en Ondersteuning) 
 
Adres: Raadhuisplein 2b, 3941 JT, Doorn 
 
Gebouw De Hoeve is een gebouw van gemeente Utrechtse Heuvelrug. 
Middels raamfolies, een banner etc. is ons gebouw te herkennen. 
 
Parkeergarage gemeente 
U kunt gebruik maken van de gratis parkeergarage van de gemeente. 
U dient bij de slagboom een kaartje te nemen, dat u ook moet gebruiken om uit te rijden. 
De slagboom gaat open en de stalen deur van de garage gaat ook open. 
** Let op, na een eerdere auto dient de stalendeur zich eerst te sluiten, voordat u een 
parkeerkaart neemt. ** U komt anders klem te zitten tussen de stalendeur en de slagboom  
 
Volg de rijrichting helemaal naar achteren en zoek een parkeerplaats.  
Plaats de blauwe parkeerschijf, u kunt anders een boete krijgen. 
Achterin zit de ingang met een intercom. 
Meldt u daar aan bij QuaRijn, en de deur wordt geopend. 
Ga direct de gang in naar rechts. Daar ziet u ook Quarijn op de deur. 
Deze deur zal ook geopend worden. 
 
Via het trappenhuis kunt u met de trap of met de lift naar de begane grond of de 1e etage. 
Indien u niet weet op welke etage de afspraak is, verzoeken wij u om zich te melden op de 
begane grond bij het bestuurssecretariaat. Dit bevind zich als 1e rechts na het trappenhuis. 
 
Parkeren bij AH 
Als de parkeergarage vol is, dan kunt u ook parkeren aan de overkant op het terrein van de 
Albert Heijn. Hier kunt u slechts 2 uur staan met de blauwe parkeerschijf. Wees daar alert 
op, er worden regelmatig boetes uitgeschreven. 
 
Vanaf het AH parkeerterrein steekt u over en volgt u de looppaden naar ons gebouw. 
U kunt zich bij onze voordeur aanmelden via de intercom. 
 
Heeft u toch problemen met de bereikbaarheid van ons gebouw? 
Bel dan naar ons bestuurssecretariaat op 085 488 9122. 
 

 


