
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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Onderhoud Pastoor Jacobsstraat
De provincie Noord-Brabant voert onderhoud uit aan het asfalt van diverse 
provinciale wegen. Reparatie is noodzakelijk voor u en andere weggebruikers om 
de weg veilig te kunnen gebruiken. Daarom vinden er werkzaamheden plaats aan 
de Pastoor Jacobsstraat (N264), tussen de rotonde Wanroijseweg en Achterdijk in 
Sint Hubert. De weg zal zijn afgesloten voor verkeer vanaf vrijdagavond 16 oktober 
19.00 tot maandagochtend 19 oktober 6.00 uur. De werkzaamheden staan los van 
de werkzaamheden binnen de kom die in 2021 gepland staan.

U kunt door de werkzaamheden (geluid)overlast ervaren. Er is een omleiding 
ingesteld via de Wanroijseweg – Beerseweg – Achterdijk en andersom. De 
werkzaamheden vinden plaats onder voorbehoud van de weersomstandigheden.

Werkgrens toekomstige werkzaamheden 
Pastoor Jacobsstraat
Op 9 september is op verzoek van de provincie de werkgrens van de toekomstige 
werkzaamheden aan de N264 uitgezet. Deze grenzen zijn in veel gevallen gelijk 
aan de eigendomsgrens van de provincie. In een aantal gevallen staan de piketpalen 
in de voortuin van een adres. Dit betekent dat een gedeelte van deze tuin op grond 
van de provincie ligt en dus vrijgemaakt dient te worden voor aanvang van de 
werkzaamheden. 
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Bij het uitzetten van deze werkgrenzen is soms onduidelijkheid ontstaan. Het was namelijk niet voor 
iedereen duidelijk waar de piketpaaltjes en stippen precies voor stonden, omdat op één perceel soms 
meerdere piketpaaltjes zijn geplaatst. Dit is de reden dat de provincie eind september nogmaals 
langskomt om meerdere grenzen uit te zetten. Dit zal met verschillende kleuren piketpaaltjes gebeuren. 
Bijgaand een toelichting van de verschillende kleuren: 

• Roze: verhardingsgrens. Tot deze grens reikt de verharding van het voetpad/rabbatstrook. 
• Wit: werkgrens. Deze grens wordt aangegeven vanwege de mogelijke benutting voor de aanleg 

van kabels en leidingen, plaatsen van lichtmasten of anders. De invulling tussen verhardingsgrens en 
werkgrens dient nader bepaald te worden. 

• Oranje: eigendomsgrens. Tot hier reikt het eigendom van de provincie. 

Om het ontwerp te kunnen realiseren dient de provincie te beschikken over een vrije ruimte tussen de 
hoofdrijbaan en de roze piketten. Eventuele begroeiing of bebouwing in deze strook dient voortijdig 
verwijderd te worden. 

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.
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