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Persbericht 

Nijmegen, 9 november 2015 

 

 

 

MEE Gelderse Poort verhuist naar Arnhem-Zuid  

 

Wij gaan verhuizen naar een nieuw hoofdkantoor in Arnhem-Zuid. Met ingang 

v an 16 november v indt u het kantoor v an M EE Gelderse Poort op een nieuwe 

locatie.  

 

Het nieuwe adres waarop MEE Gelderse Poort bereikbaar is:   

 

Bezoekadres 

Mr. D.U. Stikkerstraat 10 

6842 CW ARNHEM 

 

Postadres  

Postbus 4099 

6803 EB  ARNHEM 

 

Tel: 088 633 00 00 

Fax: 088 633 00 16 

E-mail: info@meegeldersepoort.nl  

Website: www.meegeldersepoort.nl 

 
Ke uze nieuwe locatie  

 
De keuze voor ons kantoor in Arnhem Zuid (de Stikkerbuil ding) is onder andere 
gemaakt vanwege een zo centraal mogelijke ligging in het werkgebied voor al 
onze opdrachtgevers en cliënten.  
 
Het bruisende dynamische karakter van het gebouw, vol met groeiende 
ondernemingen, past bij de Strategische Koers die we gaan varen. Wij willen als 
maatschappelijke onderneming duurzaam samenwerken met onze 
opdrachtgevers, ondernemers en partners in het sociaal domein.  
 

We kijken er naar uit om opdrachtgevers, zorgprofessionals en cliënten te 
verwelkomen voor kennisbijeenkomsten, trainingen en consult en op deze nieuwe 
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locatie aan de Stikkerstraat. De locatie is goed toegankelijk voor mensen met een 
beperking. 

 

MEE Gelderse Poort is in alle gemeenten binnen de regio’s Ni jmegen, Arnhem en 

Rivierenland vertegenwoordigd in de sociale wijkteams. In de praktijk betekent dit 

dat het merendeel van de MEE-consulenten hun werkzaamheden blijven 

verr ichten vanuit deze teams.  

 

Be reikbaarheid tijdens verhuizing 

 

Het hoofdkantoor op De Ruyterstraat 242 in Nijmegen sluit. T ijdens de verhuizing 

blijven wij bereikbaar, telefonisch op 088 6330000 en per mail 

info@meegeldersepoort.nl. 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Noot voor de redactie, niet bestemd voor publicatie:  

 
Voor meer informatie of vragen over dit persbericht kunt u contact opnemen met:  
 
Susan Breedijk, sr. adviseur Marketing & Communicatie,  
M 06 139 863 35     E s.breedijk@meegeldersepoort.nl 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
MEE Gelderse Poort  
MEE Gelderse Poort zorgt dat kwetsbare burgers - vaak mensen met een (meervoudige) 
beperking - en hun directe omgeving (het sociale netwerk waaronder ook mantelzorgers 

en vrijwilligers) naar vermogen kunnen (blijven) meedoen in de samenleving. Dit doen wij 
op alle levensgebieden en in alle levensfasen, samen met gemeenten en partners in 
zorg, wonen, welzijn, onderwijs en werk. 
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