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Opening N264/Pastoor Jacobsstraat 

Op 6 december 2021 vond de officiële opening plaats van de provinciale weg 
N264, de Pastoor Jacobsstraat door Sint Hubert. Gedeputeerde Christophe van 
der Maat van de provincie Noord-Brabant en wethouder Jos van den Boogaart van 
gemeente Mill en Sint Hubert plantten een boom op het vernieuwde plein ter hoogte 
van de kruising van de Pastoor Jacobsstraat met de Lange Schoolstraat. Beelden van 
de officiële opening zijn te bekijken op onze website: www.brabant.nl/N264.

 Direct na afloop van de opening op maandagmiddag 6 december werd het 
vernieuwde deel van de N264 door het verkeer in gebruik genomen. De weg is 
nu veiliger en beter over te steken. Daardoor verbetert de leefbaarheid voor de 
omgeving.

Sinterklaas is door Heijmans 
naar school gebracht

Op 30 november werd er nog hard aan de weg gewerkt. 
De kinderen van basisschool De Schare in Sint Hubert 
maakten zich zorgen dat Sinterklaas vanwege de 
werkzaamheden geen cadeaus kon komen brengen dit 
jaar. Gelukkig wist Heijmans Sinterklaas en zijn pieten 
veilig door het werk te loodsen, en heelhuids bij de school 
af te leveren. De kinderen waren erg blij met hun komst!
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Dode hoek les op basisschool De Schare

Basisschool De Schare kreeg eerder ook al bijzonder bezoek. Op 19 november kwam Transport en 
Logistiek Nederland (TLN) lesgeven aan de oudste kinderen. De kinderen leerden over het gevaar 
van de dode hoek van grote voertuigen. Ze kennen nu allemaal de twee vuistregels: blijf altijd ruim 
en rechts achter een vrachtwagen, en houd altijd minimaal 3 meter afstand. Zo blijf je zichtbaar voor 
vrachtwagens. Voortaan kunnen alle kinderen veilig op weg.

Vooruitblik en afronding

De N264 is weer open voor verkeer, maar sommige zaken moeten het komende half jaar nog worden 
afgerond. 

Verlichting
Er worden nog boomspots aangebracht op het plein bij de kruising van de Pastoor Jacobsstraat met de 
Lange Schoolstraat. Ook de armaturen van de lantaarnpalen worden nog gericht, zodat het licht de 
juiste kant op schijnt.  

Inrichten groenstroken
We richten nog drie groenstroken in: twee aan de westzijde, en één aan de oostzijde van Sint Hubert. 
De inrichting van het groen is samen met de dorpsraad bepaald.

Heilig Hartbeeld
Het Heilig Hartbeeld en de sokkel worden op dit moment gerestaureerd en later teruggeplaatst. 

Fietspad
Een deel van het noordelijke fietspad aan de westzijde van Sint Hubert wordt in een later stadium nog 
aangepakt.

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.
U kunt ons natuurlijk ook bellen, op 073 681 28 12.

Namens het projectteam van de N264 
wensen wij u prettige feestdagen!
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