
N264 Herinrichting kom Sint Hubert
Aan de bewoners/gebruikers

Sint Hubert, 9 juli 2021

Betreft: afsluiting N264 / Pastoor Jacobsstraat

Geachte heer, mevrouw,

In opdracht van de Provincie Noord-Brabant werkt aannemer Heijmans aan de herinrichting
van de N264 kom Sint Hubert. Hiervoor wordt de N264 binnen de kom van Sint Hubert
gedurende enkele maanden afgesloten. In deze brief informeren wij u over de
werkzaamheden, planning en hinder(beperkende maatregelen). Voor een nadere toelichting
nodigen wij u uit voor de informatiebijeenkomst.

Wat gaan we doen?
De kom van Sint Hubert wordt opnieuw ingericht. Deze grootschalige herinrichting is bedoeld
om de lokale verkeersveiligheid te verhogen en de leefbaarheid van Sint Hubert te
verbeteren. De provincie grijpt dit moment meteen aan om hier geluidreducerend asfalt toe te
passen. Daarnaast wordt de gemeentelijke riolering aangepakt en de fietspaden worden
voorzien van nieuwe bestrating. De weg wordt anders ingericht, zodat er meer een dorps
karakter ontstaat. Naast de weg worden hagen geplant die zorgen voor een visuele
versmalling met als doel de snelheid van het verkeer te verlagen. De fiets- en wandelpaden
komen verder van de hoofdrijbaan te liggen en de oversteekbaarheid wordt verbeterd. Als
laatste wordt de beplanting aangepakt, zodat hier ook een meer dorps karakter ontstaat. Op
www.brabant.nl/N264 leest u meer informatie over de herinrichting kom Sint Hubert.

N264 / Pastoor Jacobsstraat afgesloten
De werkzaamheden starten vanaf maandag 30 augustus zijn medio december gereed.
Gedurende deze periode is de N264 voor doorgaand verkeer gefaseerd dicht. Lijnbus 91 en
92 kunnen tijdens de werkzaamheden wel de huidige dienstregeling blijven rijden.

Bereikbaarheid
Om omwonenden, bedrijven en weggebruikers zo min mogelijk met de werkzaamheden te
belasten, wordt de hinder op de N264 en de daarbij behorende omgeving middels diversen
maatregelen beperkt. Dit wordt onder andere bereikt door gefaseerd te werken middels een
strakke planning en waarbij de bereikbaarheid Oost-West goed is geregeld. Aanwonenden
langs het werkvak ontvangen enkele weken voorafgaand aan de werkzaamheden een extra
brief over de bereikbaarheid en mogelijke hinder die ontstaat.

Wat merkt u ervan?
De werktijden zijn van maandag t/m zaterdag tussen 6.00 en 20.00 uur. We proberen de
overlast zoveel mogelijk te beperken. Toch kan het zijn dat de werkzaamheden in de directe
omgeving voor enige geluid- en lichthinder zorgen. Daarnaast heeft u te maken met
omleidingen.

Informatiebijeenkomst
We kunnen ons voorstellen dat u nog vragen heeft. Graag nodigen wij u uit voor een
informatiebijeenkomst met een inloopkarakter. U kunt binnenlopen op een tijdstip dat het u
schikt. Medewerkers van de provincie Noord-Brabant en aannemer Heijmans zijn aanwezig
om u te informeren over de werkzaamheden en uw vragen te beantwoorden. U kunt



informatie krijgen over het ontwerp, planning & fasering, tijdelijke verkeersmaatregelen en
bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden.

Wanneer: Donderdag 22 juli tussen 16.00 en 21.00 uur
Locatie: Gemeenschapshuis ‘De Jachthoorn’,

Wethouder Lemmensstraat 13, 5454 GH Sint Hubert

Planning onder voorbehoud
De start van de werkzaamheden is nog even onder voorbehoud. Op dit moment zijn we druk
bezig met het voorbereiden van het verleggen van kabels en leidingen, naar verwachting
zullen deze kabels en leidingen vroegtijdig verlegd zijn. Naast de kabels en leidingen kampt
de gehele bouwwereld met leveringsproblemen. We zijn nog in afwachting of alle materialen
tijdig geleverd kunnen worden. Op zeer korte termijn kunnen we een definitief akkoord geven
over de planning. We zullen dit zo snel mogelijk communiceren via de Heijmans Bouwapp
(zie hieronder) en een extra nieuwsbrief.

Blijf op de hoogte

De Heijmans Bouwapp (gratis) is beschikbaar vanaf 19 juli a.s.

Meer informatie
Heeft u een vraag of wilt u iets melden, neem dan contact op met Jan-Hein Heijmans,
omgevingsmanager van aannemer Heijmans. U kunt hem bereiken via de mail
jheijmans3@heijmans.nl of telefonisch 06-51 28 26 29.


