
De provincie en de gemeenten Uden en 
Mill en Sint Hubert gaan de groeiende 
files op
de N264 aanpakken en willen 
tegelijkertijd ook de leefbaarheid en 
verkeersveiligheid op en direct langs de 
N264 verbeteren.
• De huidige 4 rotondes ter hoogte 

van Uden worden omgebouwd 
tot kruispunten met intelligente 
verkeerslichten.

• Aanbrengen van parallelwegen, daar 
waar die nog ontbreken, conform 
duurzaam veilige inrichting.

• De rotondes bij de Zeelandsedijk en de 
Middenpeelweg worden aangepast ter 
verbetering van de verkeersafwikkeling 
en verkeersveiligheid.

• Voor Sint Hubert is gekozen om 
de huidige traverse opnieuw in 
te richten, zodat deze veiliger en 
beter oversteekbaar wordt en de 
leefbaarheid wordt verbeterd.

• Delen van de N264 worden voorzien 
van stil asfalt om geluidhinder te 
verminderen en marktpartijen worden 
uitgedaagd om met slimme oplossingen 
te komen om overlast van fijnstof te 
verminderen.

Herinrichting N264 Uden-Haps & Sint Hubert
Nieuwsbrief 4, augustus 2020

Laatste stand van zaken herinrichting N264 
Sint Hubert
Aan het begin van dit jaar is de provincie Noord-Brabant samen met advies en 
ingenieursbureau Witteveen+Bos begonnen met het uitwerken van principeplan tot 
het referentieontwerp en contract. Op dit moment bevindt de contractvoorbereiding 
zich in de afrondende fase. Op 1 september 2020 wordt de aanbesteding gestart 
waarin aannemers zich gaan verdiepen in het contract en ontwerp. Zij bepalen 
op basis daarvan een prijs waarvoor zij dit werk willen maken. Naast de prijs 
beschrijven de aannemers in een plan van aanpak hoe zij het project gaan 
aanpakken, inclusief verkeersmaatregelen en de manier waarop de omgeving wordt 
geïnformeerd. Op basis hiervan wordt een aannemer geselecteerd. 

Omdat de Pastoor Jacobsstraat veel aanwonenden raakt is de omgeving nauw 
betrokken bij het uitwerken van het principeplan. In een vroeg stadium zijn de 
individuele wensen uit de omgeving verzameld. Bij een aantal aanwonenden 
zijn tijdens ‘keukentafelgesprekken’ persoonlijke wensen opgehaald. De overige 
aanwonenden zijn uitgenodigd hun wensen via e-mail, videobellen of telefoon 
te delen. Andere inwoners uit Sint Hubert zijn uitgenodigd hun wensen kenbaar 
te maken via een online participatieplatform. Door de maatregelen vanwege het 
coronavirus vond een groot deel van het participatieproces digitaal plaats. 

In totaal zijn 135 wensen uit de omgeving opgehaald en is er een goed beeld 
ontstaan over de voorkeuren van de aanwonenden en overige inwoners van Sint 
Hubert. Alle opgehaalde wensen zijn op diverse thema’s getoetst en tegen elkaar 
afgewogen. Uiteindelijk zijn er 76 wensen gehonoreerd en verwerkt in het ontwerp. 
Na het ophalen van de wensen zijn er tijdens de uitwerking van het referentieontwerp 
twee ontwerpateliers gehouden met de werkgroep en dorpsraad. Zij hebben het 
ontwerpteam voorzien van feedback. De door de dorpsraad opgerichte ‘werkgroep 
herinrichting entrees’ heeft samen met belanghebbenden en de gemeente de 
groeninrichting nabij de Nimrod ontworpen.

Informatiefolder herinrichting Pastoor Jacobsstraat
Onlangs is de informatiefolder “Herinrichting van de Pastoor Jacobsstraat” verspreid 
onder de inwoners van Sint Hubert. In deze folder krijgt u een beeld van wat er 
de afgelopen periode is gedaan, hoe de komende periode eruitziet en wordt het 
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ontwerp gepresenteerd. Om u een beter beeld te geven van hoe de Pastoor Jacobsstraat er na de herinrichting uit komt te zien hebben 
we een aantal “foto inpassingen” gemaakt. Deze geven een indruk wat u kunt verwachten wat betreft de uitstraling van de weg, hoe de 
komingangen vorm krijgen en hoe de verschillende kruisingen eruit gaan zien. Heeft u de folder onverhoopt niet ontvangen of bevindt u 
zich buiten het bezorggebied? U kunt de folder dan downloaden via deze link.
*In de gedrukte folder zijn per ongeluk onjuiste onderschriften gebruikt bij figuur 2 en 3. Komingang oost moet west zijn en andersom. In de vernieuwde online versie staan 

de onderschriften bij figuur 2 en 3 wel juist aangegeven.

Planning herinrichting Pastoor Jacobsstraat
Wanneer Wat Opmerkingen

Start aanbesteding 1 september 2020 Op 1 september 2020 wordt de aanbesteding gestart waarin 
aannemers zich gaan verdiepen in het contract en ontwerp. 

Gunning aannemer 1 maart 2021 Op 1 maart 2021 worden de uitvoeringswerkzaamheden gegund 
aan een aannemer, na afweging van de prijzen en plannen 
van aanpak. De gekozen aannemer werkt het referentieontwerp 
vervolgens verder uit naar een uitvoeringsontwerp.

Buitenwerkzaamheden September tot en met december 
2021

Naar verwachting vinden de buitenwerkzaamheden plaats tussen 
september en december 2021.

Werk gereed Uiterlijk 31 december 2021 De uiterlijke opleverdatum van het werk is 31 december 2021. 

Verbetering verkeersveiligheid N264 

Uden
Afgelopen 15 juli organiseerde de provincie Noord-Brabant samen met de gemeente Uden een inloopbijeenkomst op de gemeentewerf. 
Vanwege de coronamaatregelen moest men hiervoor vooraf een plek reserveren en werden deelnemers over verschillende momenten 
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verspreid. In totaal hebben meer dan 100 belangstellenden de bijeenkomst over de nieuwe 
vormgeving van de Lippstadtsingel (N264) bezocht. 

De huidige vier rotondes op dit stuk worden omgebouwd tot kruispunten met zogenaamde intelligente 
verkeerslichten. Daarmee wordt de bereikbaarheid van Uden, de verkeersafwikkeling en de 
leefbaarheidsaspecten lucht en geluid verbeterd. 

Tijdens de bijeenkomst is het Voorlopig Ontwerp toegelicht. Daarnaast zijn er visualisaties getoond van 
de nieuwe kruispunten, die laten zien hoe het verkeer in de spits wordt afgewikkeld. De visualisaties 
en presentaties kunt u bekijken op de projectpagina van de provincie. De planstudiefase is naar 
verwachting in september 2020 afgerond. 

Odiliapeel – Haps
Het wegtraject N264 tussen Odiliapeel en Haps is verdeeld in drie delen. Per deel wordt er met 
een klankbordgroep in fases toegewerkt naar een voorkeursalternatief. Afgelopen mei vonden 
de klankbordgroep bijeenkomsten online plaats vanwege het coronavirus. De verslagen kunt u 
online teruglezen via de website van de provincie.

De provincie en gemeente werken op dit moment aan de uitwerking van het ontwerp. Hierbij wordt 
zoveel als mogelijk rekening gehouden met de verbetervoorstellen uit de klankbordgroepen. Het 
uiteindelijke voorkeursalternatief verwachten we in het 4e kwartaal van 2020 te kunnen presenteren. 

Contact
Meer informatie over de projecten rond de N264 kunt u vinden via www.brabant.nl/N264. Vragen 
over de herinrichting van de N264 in Sint Hubert kunt u stellen aan onze omgevingsmanager door 
contact op te nemen via: n264sint-hubert@brabant.nl. Voor vragen over de andere projecten rond de 
N264 tussen Uden en Haps kunt u contact opnemen via n264@brabant.nl. 
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