
 besluit 
  

 

nummer int00506A 

 De burgemeester van de gemeente Pijnacker-Nootdorp; 

gelet op artikel 2:9, eerste lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening 2012 gemeente Pijnacker-
Nootdorp; 

 

 besluit: 
 
I.  aan te wijzen als wegen of  weggedeelten waar het ten behoeve van publiek verboden is op te 

treden , als straatartiest, straatmuzikant, straatfotograaf, tekenaar, filmoperateur of gids: 
 
 
Delfgauw 
 
a. het Gouden Rijderplein, inclusief de voetgangerspassage van winkelcentrum Emerald; 
 
Pijnacker 
b. het Raadhuisplein, inclusief de passage van winkelcentrum Ackershof; 
c. het Emmapark, inclusief de gelijknamige winkelpassage; 
d.  de Westlaan; 
e. de Oostlaan; 
f.  het gedeelte van de Emmastraat van de rotonde met de Oostlaan / Meidoornlaan tot en met de 

kruising met de Stationsstraat; 
g. het gedeelte van de Stationsstraat tussen kruising met de Emmastraat tot en met de kruising met de 

Kerkweg; 
h. de Kerkweg van de kruising met de Stationsstraat tot en met de kruising met de 

Noordweg/Oostlaan/Westlaan; 
 
Nootdorp 
i.  de Kerkweg tussen de Dorpsstraat en de Sportparkweg; 
J.  de Sportparkweg tussen Kerkweg en de Meidoornlaan; 
k. de Meidoomlaan tussen de Sportparkweg en het Oosteinde; 
l.  de Dorpsstraat; 
m.  de Laan van Nootdorp, tussen Sportparkweg en Koningin Julianastraat; 
n.  de Drafbaan; 
o.  de Renbaan; 
p.  de Lange Baan; 
q. de Korte Baan; 
r.  het Paradeplein; 
s.  de Zilveren Zweep; 
t.  de Sulky; 
u. de Pikeur; 
v. de Galop; 
w.  de Telgang; 
x.  de Koers 
y.  de Omloop; 
z.  de Markt; 
aa. de Ds. C. Spoorlaan; 
bb. de Oudeweg tussen de Ds. C. Spoorlaan en het kruispunt Kerkweg/Dorpsstraat/Brasserskade; 
cc. de Koningin Julianastraat; 
dd. de Maria van Oosterwijckstraat; 
ee. de Burgemeester Jonkheer Hesselt van Dinterstraat; 
ff. de Prinses Beatrixstraat; 
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gg. de Prins Bernhardstraat; 
hh. de Hagestraat; 
ii. de Koningin Wilhelminastraat; 
jj. het Wilgenpad. 
 
 
II. dat dit besluit in werking treedt op eerste dag na bekendmaking. 
 
 
 
 
 
 

Vastgesteld op 8 november 2011 

 
de secretaris, 
 

de burgemeester, 

  

  

  

drs. J.P.R. Woudstra drs. F.H. Buddenberg 

 
 


