
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.
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Heijmans Infra start met voorbereiding 
herinrichting N264 Sint Hubert

Op 9 maart 2021 heeft de provincie Noord-Brabant het werk voor de herinrichting 
van de Sint Jacobsstraat in Sint Hubert gegund aan Heijmans Infra. De aannemer 
is gekozen op basis van de kwaliteit van de plannen en prijs. Doel van de 
werkzaamheden is de verkeersveiligheid en leefbaarheid binnen de kom Sint Hubert 
te vergroten. Dit gebeurt onder andere door op de doorgaande route fietsers en 
voetgangers te scheiden van het gemotoriseerd verkeer, de oversteekbaarheid te 
verbeteren en de rijsnelheid van het gemotoriseerd verkeer aanzienlijk omlaag te 
brengen. 

Heijmans Infra werkt het ontwerp voor de herinrichting in detail uit en gaat de 
werkzaamheden voorbereiden. Denk hierbij aan het aanvragen van vergunningen, 
het verleggen van kabels en leidingen, uitzoeken van leveranciers, inkoop van 
materialen en het opstellen van uitvoeringsplannen. Ook worden er afspraken 
gemaakt met wegbeheerders, openbaar vervoer en hulpdiensten. De aannemer heeft 
ongeveer een half jaar nodig voor deze voorbereidingen. De verwachting is dat 
begin september de eerste schop de grond in kan.

Voordat de werkzaamheden buiten daadwerkelijk starten, wordt u door de provincie 
en aannemer uitgebreid geïnformeerd. 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 

Toekomstige situatie Pastoor Jacobsstraat
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Ontwerpbestemmingsplan ter 
inzage: ‘Kruising N264 – Lange 
Schoolstraat

Bij de herinrichting van de N264 wordt de kruising van de 
Pastoor Jacobsstraat met de Lange Schoolstraat opnieuw 
ingericht. Dit met als doel om de verkeerssituatie te verbeteren. 
Een deel van de aangrenzende parkeerplaats wordt hierbij 
gebruikt en wordt onderdeel van de openbare weg. Deze 
herinrichting past niet binnen het huidige bestemmingsplan Kom 
Sint Hubert en moet daarom worden aangepast. 

Het ontwerpbestemmingsplan en bijbehorende stukken liggen 
zes weken ter inzage. Van dinsdag 23 maart 2021 tot en 
met maandag 3 mei 2021. U kunt de stukken inzien op 
www.ruimtelijkeplannen.nl door te zoeken op plannaam: Kruising 
N264 – Lange Schoolstraat Sint Hubert. U kunt ook zoeken op 
het volgende nummer: NL.IMRO.0815.BPSHkruisingN264-ON01. 
Een uitgeprint exemplaar kunt u inzien bij de publieksbalie in 
het gemeentehuis tijdens openingstijden. Tegen betaling zijn 
afschriften verkrijgbaar. 

Voorkeursalternatief 
Odiliapeel-Haps

Het afgelopen jaar heeft de provincie Noord-Brabant een 
planstudie uitgevoerd op het weggedeelte tussen Odiliapeel 
en Haps. In overleg met drie klankbordgroepen zijn er 
oplossingsrichtingen voor de knelpunten uitgewerkt. Het resultaat 
van deze planstudie is een wegontwerp waarbij aanpassingen 
zijn gedaan aan de N264 om de verkeersveiligheid, 
doorstroming en leefbaarheid te verbeteren. Zodra het 
Voorkeursalternatief beschikbaar is kunt u dat bekijken via: 
https://www.brabant.nl/onderwerpen/verkeer-en-vervoer/
wegenprojecten-in-brabant/n264-uden-sint-hubert-haps/n264-
odiliapeel-haps    

Schets toekomstige kruising Pastoor Jacobsstraat - Lange Schoolstraat
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Voortgang Uden
De provincie Noord-Brabant voert samen met de gemeente Uden en Rijkswaterstaat een planstudie 
uit naar het ombouwen van rotondes tot kruispunten met slimme verkeerslichten op de N264. Dit 
met als doel om de verkeersafwikkeling op de kruispunten en de leefbaarheid voor omwonenden te 
verbeteren.

In 2021 gaat de provincie verder met het uitwerken van het Voorkeursalternatief naar een 
definitief ontwerp. In deze fase worden verschillende procedures doorlopen en vergunningen 
aangevraagd. Denk hierbij aan een bestemmingsplanprocedure, kapvergunning, verkeersbesluit en 
komgrensverplaatsing. Nadat deze procedures zijn afgerond kan de aanbesteding starten. Er wordt 
dan een aannemer gekozen die het werk kan uitvoeren

Meer informatie 

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.

Toekomstige situatie Wilhelminastraat in Uden.
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