
 

Uitnodiging inloopavond N264 Uden 

Woensdag 15 juli organiseert de provincie Noord-Brabant samen met de gemeente Uden een 

inloopbijeenkomst over  de nieuwe vormgeving van de N264/Lippstadtsingel. U bent hierbij van 

harte welkom.  

De huidige 4 rotondes op dit stuk van de Rondweg (vanaf de A50 tot en met het kruispunt 

Industrielaan) worden omgebouwd tot kruispunten met zogenaamde intelligente verkeerslichten. 

Daarmee willen we de bereikbaarheid van Uden, de verkeersafwikkeling en de leefbaarheidsaspecten 

lucht en geluid verbeteren.  

Datum: 15 juli 2020 

Locatie: Gemeentewerf van de gemeente Uden (Hockeyweg 3, Uden) 

 

 

Opzet bijeenkomst 

Tijdens de bijeenkomst lichten we toe hoe het Voorlopig Ontwerp (VO) van deze kruispunten eruit 

ziet. Daarnaast laten we u door visualisaties zien hoe de nieuwe kruispunten er straks uit gaan zien 

en hoe het verkeer er in de spits wordt afgewikkeld.  

In verband met de maatregelen vanwege het coronavirus is het niet toegestaan om meer dan 12 

personen tegelijkertijd te ontvangen. Daarom kiezen we deze keer voor een kleinschalige inloop op 

afspraak. We kunnen dan toch met elkaar in gesprek, met inachtneming van 1,5 meter afstand tot 

elkaar. 

Aanmelden 

U kunt zich tot 12 juli 2020 aanmelden voor de bijeenkomst door uw voorkeur voor twee tijdsblokken 

aan te geven. Eén tijdsblok duurt 30 minuten. U kunt uw twee opties doorgeven door een mail te 

sturen naar infon264@arcadis.com. Vervolgens ontvangt u op 13 juli een bevestiging met daarin het 

tijdsblok waarop u van harte welkom bent bij de informatiebijeenkomst.   

 

mailto:infon264@arcadis.com


 

De opties zijn: 

Datum Tijdstip 

15-07-2020 15.00 – 15.30 

15-07-2020 15.30 – 16.00 

15-07-2020 16.00 – 16.30 

15-07-2020 17.00 – 17.30 

  

15-07-2020 18.00 – 18.30 

15-07-2020 18.30 – 19.00 

15-07-2020 19.00 – 19.30 

15-07-2020 19.30 – 20.00 

 

U wordt bij aankomst ontvangen door een medewerker van de provincie Noord-Brabant. Die zal u 

begeleiden naar de zaal waar de bijeenkomst plaatsvindt.  

 

Wij hopen u in goede gezondheid te mogen ontmoeten op 15 juli 2020.  

Meer informatie 

Meer informatie over het project is te vinden op https://www.brabant.nl/onderwerpen/verkeer-en-

vervoer/wegen/wegenprojecten-in-brabant/n264-uden-sint-hubert-haps/n264-uden 
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