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N264 Herinrichting kom Sint Hubert 
 
 
Aan de bewoners/gebruikers van dit pand 
 
Sint Hubert, 29 juli 2021 
 
 
Betreft: werkzaamheden binnen de kom van Sint Hubert 
 
 
Geachte mevrouw, heer, 
 
In opdracht van de Provincie Noord-Brabant start bouwbedrijf Heijmans op 30 
augustus 2021 met de herinrichting van de N264 binnen de kom van Sint Hubert.  
In deze brief informeren wij u over de werkzaamheden, de planning en de effecten 
die de werkzaamheden op u kunnen hebben. 
 
Wat gaan we doen? 
De kom van Sint Hubert (Pastoor Jacobsstraat) wordt opnieuw ingericht. Deze 
grootschalige herinrichting is bedoeld om de lokale verkeersveiligheid te verhogen en 
de leefbaarheid in Sint Hubert te verbeteren. De provincie grijpt dit moment aan om 
geluidsreducerend asfalt toe te passen en de gemeentelijke riolering te vernieuwen. 
Tevens worden de fietspaden voorzien van een nieuwe en veiligere bestrating. 
Om het geheel een meer dorps karakter te geven wordt de weg anders ingericht, 
wordt er op diverse plaatsen beplanting aangebracht en komen er hagen naast de 
weg als snelheidsreducerende maatregel. De fiets- en wandelpaden komen verder 
van de hoofdrijbaan te liggen en het oversteken wordt veiliger gemaakt. 
Op de website van de provincie www.brabant.nl/N264 kunt u meer informatie vinden 
over de herinrichting. 

 
Leeswijzer 
Vanwege de toename van het aantal COVID besmettingen, hebben wij de 
inloopavond van 22 juli geannuleerd. Wij vinden het van belang om u zo goed 
mogelijk te informeren over de werkzaamheden. Daarom ontvangt u deze 
uitgebreide brief van ons. Wij informeren u over de volgende onderwerpen: 
 

1. Planning en werkvakken 
2. Bereikbaarheid 
3. Bouwhinder 
4. Veiligheid 
5. Communicatie en informatie 
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1. Planning en werkvakken 

 
De werkzaamheden starten op 30 augustus en zijn medio december gereed. Om de 
werkzaamheden snel en veilig uit te kunnen voeren wordt de Pastoor Jacobsstraat 
gedurende de werkzaamheden geheel afgesloten voor doorgaand verkeer. Het 
werkgebied is opgeknipt in 8 werkvakken. Deze vakken met de bijbehorende 
planning zijn weergegeven in bijlage 1. In het weekend van 4 en 5 december wordt 
de laatste laag asfalt aangebracht. Een gehele afsluiting van de weg is hiervoor 
nodig. 
 
Omdat wij het werk in verschillende fases uitvoeren is de bereikbaarheid van ieder 
pand langs de weg gegarandeerd tijdens de werkzaamheden. Eerst wordt de ene 
rijrichting aangepakt, en daarna de tegengestelde richting. Daardoor is er altijd één 
strook beschikbaar voor bestemmingsverkeer: de bestemmingsstrook (verderop in 
de brief kunt u lezen wie deze strook mogen/kunnen gebruiken). Doorgaand verkeer 
wordt omgeleid. 
 
Hieronder vindt u een dwarsdoorsnede van de afsluitingen in iedere rijrichting. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Werktijden en -dagen 
Onze werkdagen zijn van maandag tot en met zaterdag tussen 06.00 uur tot 20.00 
uur. Door zes dagen per week en meer uren per dag te werken, verkorten wij de 
doorlooptijd van de werkzaamheden. Wij vragen hiervoor uw begrip. Onze 
verkeersregelaars zijn op de werkdagen om 06.00 uur aanwezig en wij doen er alles 
aan om werkzaamheden die hinder veroorzaken te beperken tussen 6.30 en 18.00 
uur. 
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2. Bereikbaarheid 

 
Bereikbaarheid lokaal verkeer: bestemmingsstrook 

• Woningen en bedrijven direct grenzend aan het werk blijven bereikbaar via de 
bestemmingsstrook. Deze strook is alleen bestemd voor direct aanwonenden en 
aanliggende bedrijven, de nood- en hulpdiensten, Arriva busvervoer en ons 
bouwverkeer. Om het gebruik van deze strook in twee richtingen veilig te laten 
verlopen, zetten wij twee verkeersregelaars en een steward in. Sporadisch kan er 
een korte algehele afsluiting zijn per perceel, hierover wordt u vooraf 
geïnformeerd. 

• Fietsers en voetgangers: Er is altijd een fiets- en voetpad aanwezig aan één zijde 
van het werk. Voor voetgangers in twee richtingen, voor fietsers alleen in de 
rijrichting van Uden richting Haps. De andere rijrichting voor fietsers wordt 
omgeleid via omliggende wegen, zie bijlage 2. Hierdoor bevorderen we veilig 
gebruik van de fiets- en voetgangersstrook. 
De uitzondering hierop is het fiets- en voetpad tussen de komgrens oost en de 
Wethouder Lemmensstraat. Hier is geen mogelijkheid voor een fiets-omleiding. 
Daarom worden fietsers verzocht om af te stappen en te voet in twee richtingen 
het fietspad te gebruiken. 

• Busdienst: De bushaltes worden tijdelijk verplaatst – zie tekeningen plaatselijke 
omleidingsroutes voor nieuwe locatie. Busvervoer rijdt over de 
bestemmingsstrook, waardoor de route ongewijzigd blijft. 

• Hulpdiensten: Wij informeren de hulpdiensten over de werkzaamheden en de 
afsluitingen zodat zij bij een eventuele calamiteiten de juiste route kunnen volgen 
en ieder pand kunnen bereiken. Wij vragen u wel om geen obstakels te plaatsen 
op de bestemmingsstrook die tijdens de werkzaamheden ingericht wordt. Zo blijft 
ieder adres veilig bereikbaar. 

• Afvalophaaldienst: in de brief die u kort voor aanvang van de werkzaamheden in 
uw directe omgeving krijgt, krijgt u meer informatie over de afspraken die wij 
hierover gemaakt hebben. 

 
Direct aanwonenden worden voor aanvang van de werkzaamheden geïnformeerd 
over de regels voor veilig gebruik van de strook. Voor de avond/nacht en zondag 
gelden aanvullende regels voor de bereikbaarheid. Ook hierover worden direct 
aanwonenden vooraf geïnformeerd.  

 
Doorgaand verkeer 
De N264 is een doorgaande rijroute van Uden/A50 naar Haps/A73. Deze route is in 
de periode van 30 augustus tot medio december afgesloten voor doorgaand verkeer. 
Hierbij wordt met bebording langs de weg een omleidingsroute ingesteld. In bijlage 3 
vindt u een kaartje. Wij plaatsen extra informatieborden langs de weg, communiceren 
naar o.a. transportbedrijven in de regio en zetten extra verkeersregelaars in de 
eerste dagen van de afsluiting. Ook informeren wij de aanbieders van navigatie 
systemen over de werkzaamheden. Hiermee zetten we alles in werking om het 
verkeer naar de omleidingsroute te leiden.  
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Bereikbaarheid inwoners en bezoekers van Sint Hubert 
Fietsers en voetgangers kunnen altijd het werk passeren, waarbij fietsers in één 
richting een omleiding volgen. Ook de oversteek bij de Lange Schoolstraat en de 
Wethouder Lemmensstraat blijven open voor fietsers en voetgangers.  
 
 
De kruising van de Pastoor Jacobsstraat met de Lange Schoolstraat vormt een knip 
in onze werkzaamheden. Pas als het gedeelte ten westen van deze knip klaar is, 
beginnen we aan de oostzijde. Hierdoor zijn de overige inwoners van Sint Hubert 
altijd bereikbaar via de omliggende straten en hoeven zij niet over de 
bestemmingsstrook te rijden. 
 
 

3. Bouwhinder 
 
Hinder van de werkzaamheden 
Tijdens de werkzaamheden kunt u hinder ervaren van met name de volgende 
werkzaamheden: kappen van bomen, opbreken van bestrating en  verwijderen van 
asfalt, grondverzet en graafwerkzaamheden, aan- en afvoer van materiaal en 
materieel en asfalteringswerkzaamheden. 
 
Hinderbeperkende maatregelen 
Wij proberen de hinder tot een minimum te beperken, maar ongetwijfeld zult u - 
overlast ervaren. Wij nemen de volgende maatregelen om overlast te beperken: 

• wij hebben geen muziek aan op het werk 

• wij zorgen voor een schone en veilige omgeving, wij vegen waar nodig en 
ruimen iedere avond op 

• Wij richten een werkterrein en opslag in aan de rand van de kom, bij Nimrod. 
Locatie zie bijlage 4. Hiermee voorkomen wij grootschalige opslag nabij de 
woningen.  

Voorafgaand aan iedere fase worden de betreffende bewoners van dat weggedeelte 
door ons op maat geïnformeerd over de werkzaamheden, de planning en de te 
verwachten hinder. Ook de momenten waarop een woning kortstondig niet 
bereikbaar is als gevolg van rioleringswerkzaamheden voor de deur wordt vooraf 
afgestemd. 
 
 

4. Veiligheid 
 
Om uw veiligheid en onze veiligheid te waarborgen en te zorgen voor een goede 
veilige doorstroming op de bestemmingsstrook, zetten we tijdens onze werkuren 
verkeersregelaars en stewards in om de verkeersstromen in goede banen te leiden.  
Toch doen wij ook een beroep op u: houd rekening met meer verkeersdrukte in uw 
omgeving en mogelijk een langere reistijd als u de deur uit gaat. Rijdt u op de 
bestemmingsstrook, matig uw snelheid, houd rekening met medegebruikers van 
deze strook en zorg dat de strook te allen tijde vrij blijft van obstakels om het verkeer 
vlot door te laten stromen. Hiermee voorkomen we ongelukken en zorgen we dat de 
hulpdiensten ongestoord hun werk uit kunnen voeren. 
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5. Communicatie en informatie 

 
Definitief ontwerp 
Het definitieve ontwerp van de nieuwe inrichting vindt u op Wegenprojecten in 
Brabant - Provincie Noord-Brabant. Hier kunt u zien hoe de inrichting nabij uw 
woning eruit komt te zien. 
 
Persoonlijk contact 
Vanwege alle coronamaatregelen is het helaas niet mogelijk geweest een algemene 
informatieavond te houden. Een aantal aanwonenden langs het werkvak ontvangt 
separaat van deze nieuwsbrief nog een verzoek om contact met ons op te nemen 
voor een persoonlijk gesprek. Woont u langs het werkvak en heeft u geen verzoek 
van ons gekregen maar stelt u wel prijs op een persoonlijk gesprek, neem dan even 
contact met ons op. De contactgegevens vindt u onderaan de brief. I.v.m. de 
zomervakantie is de personeelsbezetting lager dan normaal dus kan het soms even 
duren voordat er gereageerd wordt op uw contactverzoek, wij hopen dat u hier begrip 
voor heeft. 
 
Bouwapp 
Tijdens de werkzaamheden maken wij gebruik van de 'Heijmans Bouwapp'. Via deze 
app brengen wij u op de hoogte van de werkzaamheden en andere ontwikkelingen in 
het project. Ook vindt u onze contactgegeven in de app.  

 
 
 
Heeft u klachten of vragen? 
Indien u tijdens de werkzaamheden vragen en/of klachten heeft dan kunt u deze aan 
ons melden via e-mail: N264sinthubert@heijmans.nl of telefonisch via 06-29641849 
(24/7 bereikbaar, bij niet dringende zaken gelieve tijdens kantooruren te bellen). Het 
omgevingsteam van Bouwbedrijf Heijmans neemt n.a.v. een melding z.s.m. contact 
met u op.  
 
 
 
  

Download de “Heijmans BouwApp” 

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden maken wij gebruik van de “Heijmans 

BouwApp”. Via deze app brengen we u direct op de hoogte van werkzaamheden en andere 

ontwikkelingen. Daarnaast kunt u makkelijk contact met ons opnemen als u vragen of 

opmerkingen heeft. 

 

De “Heijmans Bouwapp” is als volgt op uw mobiele telefoon of tablet te downloaden: 

• Scan de QR-code, of ga naar de appstore om de app gratis te downloaden 

• Zoek in de app naar N264 Herinrichting kom Sint Hubert 

Open het project en klik op volgen 

• Selecteer de betreffende doelgroep 

 

 

https://www.brabant.nl/onderwerpen/verkeer-en-vervoer/wegenprojecten-in-brabant
https://www.brabant.nl/onderwerpen/verkeer-en-vervoer/wegenprojecten-in-brabant
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Bijlage 1: planning en werkvakken 
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Bijlage 2: omleidingsroutes voor plaatselijk- en fietsverkeer 
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Bijlage 3: Omleidingsroute doorgaand verkeer. 
 
  

 


