
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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Drukbezochte informatieavond over de kom 
van Sint Hubert

Dinsdag 13 november jl. organiseerde de provincie Noord-Brabant in 
overleg met de Dorpsraad een informatieavond voor de inwoners van 
Sint Hubert over de aanpak van de provinciale weg Uden-Haps, de N264.

De avond bestond uit twee delen. Voor de pauze werd een toelichting gegeven op het 
onderzoek dat in het voorjaar is uitgevoerd over de geplande maatregelen voor het 
gehele traject. Vervolgens werd ingegaan op de keuze tussen een omleiding voor Sint 
Hubert of een herinrichting van de kom. 
Na de pauze werd vooruit gekeken naar wat er nu verder gaat gebeuren: de aanpak 
voor de herinrichting van de weg door de kom.

Nieuwe randweg of reconstructie bestaande weg
Voor de kom van Sint Hubert lag de keuze voor om óf een plan voor een randweg uit te 
werken óf een reconstructie van de bestaande weg voor te bereiden.
In het onderzoek dat eerder dit jaar is uitgevoerd, is gekeken naar de groei en 
samenstelling van het verkeer door de kom. Het gaat dan over de hoeveelheid verkeer, 
wat het aandeel van bijv. vrachtverkeer daarin is en welke groei te verwachten is. Ook 
is een berekening gemaakt van de effecten voor de bewoners en voor de omgeving die 
bij de twee opties ontstaan. Het gaat dan om met name geluidhinder, luchtkwaliteit en 
trillingsoverlast.
Als meest kansrijke oplossingen zijn gepresenteerd een randweg dicht ten zuiden van 
de kom en een reconstructie van de Pastoor Jacobsstraat. Op basis van reacties op de 
informatiebijeenkomst in mei van dit jaar zijn ter aanvulling verschillende tracés voor een 
omlegging zuidelijk en noordelijk van de kom nader onderzocht.
Belangrijke conclusies uit het totale onderzoek zijn:
• Er is vanuit de cijfers over mobiliteit en doorstroming geen aanleiding voor een nieuwe 

randweg;
• De effecten van het verkeer voor luchtkwaliteit (fijn stof) en geluid liggen onder de 

landelijke normen;
• De omleggingsvarianten veroorzaken een zware belasting op het buitengebied en een 

aantasting van het Natuur Netwerk Brabant die onwenselijk is. 
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Besluit van de Stuurgroep 
De Stuurgroep, bestaande uit de gedeputeerde van de provincie en de wethouders van de gemeenten 
Mill en Sint Hubert en van Uden, heeft in juli 2018 een besluit genomen. Op basis van de bovenstaande 
conclusies, het feit dat er geen breed draagvlak voor een krappe randweg is bij de bewoners van Sint 
Hubert en een grote omlegging onevenredig grote nadelen heeft voor de (natuurlijke) omgeving, heeft de 
Stuurgroep besloten dat er geen omlegging door het buitengebied van Sint Hubert komt. In plaats daarvan 
komt er een maatregelenpakket voor de kom van Sint Hubert. Afgesproken is dat in goed overleg met 
gemeente, de dorpsraad en met participatie van de belanghebbenden gekeken zal worden naar de best 
haalbare herinrichting van de komtraverse. Terugdringing van de hinder van het verkeer voor aanwonenden 
heeft daarbij hoge prioriteit. 

Werkgroep voor het vervolg
Tijdens het laatste deel van de avond is de geplande aanpak en de oprichting van een werkgroep 
besproken. Deze groep gaat een belangrijke rol spelen bij de werkateliers in het vervolgtraject. Tijdens de 
bijeenkomst op 13 november hebben zich al een aantal personen aangemeld als kandidaat voor deze 
werkgroep. 
Ook hebben de aanwezigen zich kunnen uitspreken over de aspecten die voor hen het meest belangrijk 
zijn bij de herinrichting en gebruik van de weg door de kom. Die resultaten worden aan de werkgroep 
meegegeven, zodat ze in de plannen kunnen worden betrokken. 
Begin volgend jaar zal de werkgroep starten en na een aantal maanden advies geven over de gewenste 
reconstructie met eventueel aanvullende maatregelen. Voor de zomer van 2019 zal de Stuurgroep een 
besluit nemen over de voorgenomen reconstructie.

Wanneer u ook mee wilt denken en praten over de aanpassingen aan de weg door de kom van Sint 
Hubert kunt u zich nog aanmelden voor de werkgroep via N264@brabant.nl (uiterlijk 11 december a.s.) 
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