
De nieuwe situatie én verkeersmaatregelen 
voor parkeren, laden & lossen, venstertij-

den, fietsen, etc. zijn samengevat in een flyer 
die de winkeliers kunnen uitreiken aan hun 
klanten en leveranciers. 

Stand van (bouw)zaken

Het centrum van Pijnacker wordt steeds 
mooier, dag bij dag. Afgelopen week openden 
diverse winkels al hun deuren, zoals Hema, 
Ritel, Nelson, C&A, Op=Op, Jeans Centre, 
Hunkemöller, Shoeby, Bakker Ammerlaan en 
The Stone. 

Er wordt hard gewerkt om klaar te zijn voor 
woensdag 12 september, de terugkomst van 
de markt en de feestelijke kindermiddag. Het 
nieuwe woon- en winkelcentrum Ackershof 
wordt zaterdag 15 september officieel geopend 
met tal van activiteiten. Op de website winke-
leninpijnacker.nl, de website van de winkeliers 
van de Ackershof, vindt u meer informatie. 

Het kaartje geeft een overzicht van de nieuwe 
situatie en verkeersmaatregelen.

Voetgangersgebied

Het nieuwe centrum wordt een voetgangersge-

bied; een aangenaam gebied om te winkelen 
en te verblijven. Het plein legt de verbinding 
tussen het oude en nieuwe deel, en is het cen-
trale middelpunt geworden van het centrum. 

Fietsen

Fietsen door het centrum kan alleen als de 
winkels gesloten zijn. Tijdens openingstijden 
is dat te gevaarlijk voor het winkelend publiek. 

Laden en lossen

Aan de Oostlaan en de Kerkweg zijn ruime 
laad- en loszones gemaakt voor leveranciers 
om het centrum te bevoorraden. Dichter bij de 
winkels laden en lossen kan ook, maar alleen 
tijdens de venstertijden. 
Zo houden we het centrum veilig en gezellig. 
De venstertijden zijn op:
• maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag en 

zaterdag 
 7.00 uur - 10.30 uur en 18.00- 19.00 uur.
• op woensdag, marktdag
 6.00 - 8.30 uur, 13:00 - 15:00 uur en 18.00 - 

19.00 uur. 

Venstertijden

De toegang tot het voetgangersgebied wordt 
geregeld met pollers (beweegbare paaltjes). Tij-

dens de venstertijden kunnen vrachtauto’s -niet 
langer dan 12m- het voetgangersgebied inrijden 
via de geopende poller op de hoek Kerkweg-Em-
mapark. De poller aan de andere kant van het 
Emmapark wordt alleen op woensdag voor de 
opbouw van de markt geopend. De uitgang is 
via de Julianalaan, rechtsaf de Stationsstraat in. 
Dit kan tot uiterlijk een half uur na het einde 
van de venstertijden! 

In- en uitrijden

Bewoners van het Emmapark binnen het 
voetgangersgebied kunnen altijd in- en uitrij-
den. Dit geldt ook voor de hulpdiensten. Zij 
worden hierover nader geïnformeerd. Andere 
personen die buiten de venstertijden met hun 
auto eenmalig of regelmatig toegang tot het 
gebied willen hebben kunnen een ontheffing 
aanvragen bij de gemeente via www.pijnacker-
nootdorp.nl. 

Parkeren 

Onder het winkelcentrum ligt een parkeerga-
rage met ruimte voor zo’n 700 auto’s. Parkeren 
is de eerste twee uur gratis. De ingangen van 
de garage liggen in de middenberm van de 
Oostlaan. Er zijn twee uitritten: aan de Kerk-
weg en aan de Emmastraat. 

12 september 2012

De nieuwe parkeergarage met zo’n 700 parkeerplaatsen in Pijnacker Centrum is klaar voor gebruik. 

De ingangen van de garage liggen in de middenberm van de Oostlaan. De uitritten zijn aan de 

Kerkweg en aan de Emmastraat. 
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Het digitale kaartje vindt u in de map Pijnacker Centrum op www.pijnacker-nootdorp.nl.


