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Versie 15 februari 2017  

Manifest Verkeersmobiliteit regionale CDA afdelingen Land van Cuijk, Uden & Boekel 

 

Oost – West Verbinding: opwaarderen van het N264 tracé! 

De regionale CDA afdelingen constateren dat een goede Oost-West verbinding al jaren 

wordt gemist en het doortrekken van de A77 op dit moment niet realistisch is (zie 

voetnoot 1). Daarom zien wij in het opwaarderen van het N264 tracé (Haps-Uden) op 

korte termijn de mogelijkheid tot het fors verbeteren van de Oost-West verbinding in 

deze regio. 

Het CDA ziet kansen om een impuls te geven aan de doorstroming, verkeersveiligheid, 

leefbaarheid, economie, duurzaamheid en behoud van werkgelegenheid voor het Land 

van Cuijk, Uden en de wijde omgeving. Goede verbindingen zijn van groot belang voor 

het behoud van inwoners met woon-werk en studie verkeer.  

Met dit manifest beogen wij verbeteringen aan de Oost-West verbinding nadrukkelijk 

provinciaal en regionaal te agenderen en de realisatie ervan te versnellen. Dit manifest is 

opgesteld door een speciaal opgerichte regionale CDA werkgroep mobiliteit.  

 

Op korte termijn pleiten wij voor realisatie van: 

 Verbetering van de doorstroming en verkeersveiligheid binnen het huidige wegennet, 

door het aanpakken en opwaarderen van knelpunten in het huidige N264 tracé. Wij 

denken hierbij onder andere aan:  

o Aanpassingen aan/bij rotondes en kruisingen, onder meer door het toepassen 

van turborotondes en/of ongelijkvloerse kruisingen.  

o Het scheiden van landbouwverkeer van 80km wegen door realisatie van 

ventwegen vanaf de N277 (Middenpeelbaan) tot aan de kruising met de 

Oudedijk in Odiliapeel.  

o Extra prioriteit bij de realisatie van de geplande rondweg in Haps.  

o Verbeteren en betere benutting carpool mogelijkheden bij A73 en A50.  

 Inzet van laagdrempelige Smart Mobility om vraag en aanbod effectief en actueel bij 

elkaar te brengen. Denk hierbij aan het gebruik van de huidige mogelijkheden van 

Smart Phones, internet, GPS, datacollectie e.d. 

Op korte termijn pleiten wij voor onderzoek en besluitvorming voor:  

 De mogelijkheden voor verdere opwaardering van het tracé Boekel-Zeelandsedijk 

(Hemelrijk)-Uden en ontwikkeling van een Oostelijke Randweg in het verlengde 

daarvan (ontsluiting richting bestaande Rondweg aan Noordzijde van Uden). Dit moet 

leiden tot minder sluipverkeer en overlast bij Boekel, Volkel en Uden.  

 Wel of geen rondweg bij Sint Hubert vanwege de verkeersintensiteit in de kom. 

 De verkeersproblematiek rond Grave met betrekking tot de N321 en N324 (provincie 

en gemeente zijn bezig met een gezamenlijke studie naar oplossingen). 

 Optimalisatie van het openbaar vervoer en daarbij structureel meer rekening houden 

met Oost-West verbinding. 
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Op midden lange termijn denken wij aan:  

 Langzaam verkeer op het volledige tracé van de N264 maximaal te reduceren door 

aanleg van ventwegen en/of lokale alternatieven te gebruiken. 

 Opwaardering van het tracé N272 (Boxmeer – Beek en Donk) zodat tijdig wordt 

ingespeeld op de verschuivingen in de verkeerstromen. Deze worden veroorzaakt 

door de wens van de provincie om de N279 vanaf Veghel via Helmond tot aan de A67 

dubbelbaans te maken.  

 Het ontwikkelen van een regionale visie op het vervoer van gevaarlijke stoffen. 

 Verdere inzet van Smart Mobility.  

Op de lange termijn sluiten wij het realiseren van een autobaan of snelweg als alternatief 

voor de tracés N264 en N272 nog niet uit.  

 

Boven regionale vraagstukken: 

Naast bovenstaande punten hebben ook andere boven regionale zaken invloed op de 

verkeersstromen in onze regio. Hierbij is vooral de landelijke overheid in lead. Wij 

benoemen hierbij: 

 Toenemend aantal ongevallen op de A73 en A50. 

 Ervaren weggebruikers toenemende harmonica effecten op de snelwegen, onder 

andere door inhalende vrachtauto’s op A73 en A67.  

 De situatie bij de verbinding tussen de A73 en A50 via de A326 bij Wijchen; met 

name de rotonde in de A326 belemmerend de doorstroming.  

 Het te verwachten effect als de brug bij Ewijk klaar is.  

 De geplande verbreding van de A67.  

 

Voetnoot 1: “… doortrekken van de A77 op dit moment niet realistisch is.” 

a. Onafhankelijk onderzoek in opdracht van Agrifood Capital, uitgevoerd door de 

HAN (Hogeschool Arnhem Nijmegen, Civil Society Lab & lectoraat HAN Automotive 

Research), geeft aan dat de kosten en verkeersintensiteit niet tegen elkaar op 

wegen. De kosten zijn geschat op €230 miljoen exclusief de aankoop van grond, 

onteigeningskosten, planschades, sloop bestaande infrastructuur, omlegging 

ondergrondse infra e.d.  

b. Planologisch vergt de aanleg van een mogelijke snelweg 20 a 30 jaar o.a. door de 

rol van de rijksoverheid en vereiste MER.   

 

Voor eventuele vragen over dit manifest kunt u contact opnemen met de coördinator van 

de werkgroep mobiliteit: Mark Janssen, mark_janssen@outlook.com, 06-40402440. 


