
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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Laatste stand van zaken herinrichting 
N264 Sint Hubert
In 2019 is er een planstudie uitgevoerd in samenspraak met de provincie Noord-Brabant, 
inwoners van Sint Hubert en de gemeente Mill en Sint Hubert. Het restultaat hiervan is 
een gedragen voorkeursontwerp (principeplan). Afgelopen januari heeft de provincie 
Noord-Brabant het ingenieursbureau Witteveen en Bos geselecteerd om het opgestelde 
principeplan verder uit te werken. Het principeplan heeft de volgende uitgangspunten: 
• De rijsnelheid van het verkeer op de Pastoor Jacobsstraat aanzienlijk omlaag brengen 

ten opzichte van de huidig gereden snelheid;
• Verbeteren van verkeersveiligheid en oversteekbaarheid;
• Betere inrichting voor voetgangers en fietsers;
• Een meer dorpse uitstraling van de weg.

Witteveen en Bos gaat de benodigde voorbereidingen uitvoeren tot aan de gunning van 
het werk aan een aannemer. Denk hierbij aan het doen van nadere onderzoeken, het 
opstellen van een contract met tekeningen en een verdere detaillering van het ontwerp, 
met onder andere:
• Mogelijk beperkt verschuiven van de westelijke komgrens (ter hoogte van de 

Kievitsdwarsweg);
• Exacte locatiebepaling van in- en uitvoegende bromfietsers;
• Keuze maken tussen de twee varianten bij de kruising met de Lange Schoolstraat;
• De aansluitingen van het nieuwe wegprofiel op de erfgrenzen en de breedtes van de 

wandelstroken bij sommige percelen;
• Onderzoek naar innovatieve maatregelen die geluidhinder en hinder als gevolg van 

fijnstof verder kunnen beperken.

Een eerste kennismaking met de dorpsraad en de werkgroep heeft afgelopen 30 januari 
plaatsgevonden. De werkgroep zal net als in de vorige fase direct betrokken blijven de 
uitwerking van de plannen middels een aantal werkateliers. 

De aanwezigheid van Witteveen en Bos in Sint-Hubert zal duidelijk kenbaar zijn. 
Zo worden de direct aanwonenden van de Pastoor Jacobstraat allemaal persoonlijk 
benaderd. Hiertoe hebben zij reeds een uitnodiging ontvangen. Met een aantal 
aanwonenden wordt een keukentafelgesprek georganiseerd. Ook zal voor de overige 
aanwonenden een inloopavond worden georganiseerd. Alle overige betrokkenen en 
belanghebbenden kunnen hun inbreng leveren via een digitale kaart tussen 2 en 20 maart 
2020. Op basis van deze informatie wordt het principeplan verder uitgewerkt tot een 
referentieontwerp en bijbehorend contract.

Op 11 juni 2020 wordt een algemene informatieavond voor belangstellenden 
georganiseerd in Gemeenschapshuis de Jachthoorn. Tijdens deze avond presenteert 
Witteveen en Bos het referentieontwerp. Dit ontwerp is tot stand gekomen met input van 
de werkgroep, de gesprekken met de direct aanwonenden en de opgehaalde informatie 
via de digitale kaart. 

https://n264sint-hubert.inbeeld.app/


Denk mee via de digitale kaart
Voor alle inwoners van Sint Hubert is het vanaf nu mogelijk hun wensen kenbaar te maken via een digitale kaart. Tot 20 maart 2020 is er de 
mogelijkheid om over het digitale schetsontwerp vragen te stellen of opmerkingen en suggesties te delen. Alle binnengekomen wensen worden 
beoordeeld op technische uitvoerbaarheid, budget, vergunbaarheid, scope, voldoen aan geldende normen en richtlijnen en planning. Wensen 
die zijn gehonoreerd worden verwerkt in het ontwerp en/of contract.

Vanaf 20 maart 2020 wordt het platform gebruikt om iedereen op de hoogte te houden over het ontwerpproces. Daarnaast worden er nog 
twee ontwerpateliers gehouden met de Werkgroep N264 om ontwerpkeuzes af te stemmen.

Tijdelijke maatregelen bij de komgrenzen van Sint-Hubert

Om de snelheden bij de komgrenzen omlaag te brengen gaat de 
provincie op korte en lange termijn maatregelen nemen bij beide 
komingangen (west en oostzijde). Vanaf september 2021 wordt 
verkeer richting het dorp gedwongen af te remmen door een 
uitbuiging van de weg. De werkgroep N264 Kom Sint Hubert heeft 
verzocht om vooruitlopend op deze maatregel op korte termijn iets te 
doen aan de hoge snelheden bij de komgrenzen. In week 11 (onder 
voorbehoud van het weer) brengt de provincie daarom een “trechter 
markering” aan op de weg bij de komgrenzen. Deze markering 
moet de weggebruiker erop attenderen dat zij de bebouwde kom 
betreden en daarmee hun snelheid moeten verlagen. De onderlinge 
afstand tussen de strepen wordt kleiner en de strepen worden langer 
naarmate men de komgrens nadert. Daardoor wordt de aandacht 
verhoogd en zal een weggebruiker eerder geneigd zijn snelheid te 
minderen. Zie hiernaast een voorbeeld.
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Nieuwe verkeerstellingen staan online
De verkeerstellingen op de N264 (Pastoor Jacobsstraat) in de kom van Sint Hubert staan weer online. Het 
betreffen de gegevens over de periode van januari tot en met december 2019. Naast de verkeerstellingen 
zijn de gemeten gereden snelheden toegevoegd aan het overzicht. De resultaten met een begeleidende 
memo zijn terug te vinden op www.brabant.nl/N264. 

Verbetering verkeersveiligheid N264 buiten de bebouwde kom van 
Sint Hubert
Ook buiten de bebouwde kom van Sint Hubert zijn tussen Odiliapeel en Haps knelpunten en 
oplossingsrichtingen in kaart gebracht. Hiervoor hebben afgelopen februari de eerste bijeenkomsten 
plaatsgevonden met klankbordgroepen. Deelnemers van de klankbordgroepen zijn bewoners, 
bedrijven en vertegenwoordigers uit dorpsraden en maatschappelijke organisaties. De resultaten van de 
klankbordgroepbijeenkomsten staan vanaf maart op de website www.brabant.nl/N264. Momenteel werkt 
ingenieursbureau Movares verschillende oplossingsvarianten uit, die in maart met de klankbordgroepen 
worden besproken. Voor de zomer 2020 zal er een voorkeursvariant uitgewerkt zijn tot voorlopig ontwerp. 

Contact
Meer informatie over de projecten rond de N264 kunt u vinden via www.brabant.nl/N264. Vragen over 
de herinrichting van de N264 kunt u stellen aan onze omgevingsmanager door contact op te nemen via: 
n264sint-hubert@brabant.nl
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