
 
 
 
 
 

Motie Verbeteren veiligheid en leefbaarheid ‘t Wild 
 
De gemeenteraad van Oss, in vergadering bijeen op 26 januari 2023, 
 
Overwegende: 

• Dat de gemeenteraad op 18 april 2012 het bestemmingsplan ‘Kom Het Wild – 2011’ 
heeft vastgesteld (zie bijgevoegde verbeelding) en dat de gekozen naam aantoont 
dat ook de gemeente van mening is dat sprake is van een dorpskom; 

• Dat desondanks de kom van ’t Wild niet de status van bebouwde kom heeft 
gekregen; 

• Dat in het gedeelte tussen Zandenweg en Leeuwkesgraaf duidelijk sprake is van 
aaneengesloten bebouwing; 

• Dat door het vaststellen van het bestemmingsplan Wildseweg 1-2-4 Maren-Kessel  
ook aan de oostkant van de provinciale weg een woongebied met een duidelijk 
dorpse uitstraling gaat ontstaan; 

• Dat de huidige inrichting van de provinciale weg N625 bij ’t Wild uitnodigt tot te hard 
rijden; 

• Dat hierdoor gevaarlijke situaties ontstaan voor overstekende voetgangers, fietsers 
en ander verkeer; 

• Dat de mogelijkheden om deze weg veiliger in te richten worden beperkt doordat er 
geen formele bebouwde is; 

• Dat hoge snelheden ook leiden tot geluidsoverlast voor de bewoners van de 
Provinciale Weg; 

• Dat Veilig Verkeer Nederland op basis van een verkeersveiligheidsonderzoek reeds in 
2016 heeft geadviseerd ‘middels een verkeersbesluit het buurtschap Het Wild incl. de 
N625 aan te wijzen als Bebouwde Kom, conform het BABW’ (zie ook figuur 1); 
 

Constaterende dat: 

• De veiligheid en leefbaarheid van ’t Wild verbeterd kan worden door deze kern te 
begrenzen als bebouwde kom;  

• Dit de mogelijkheid opent om de N625 veiliger in te richten, de snelheden omlaag te 
brengen en de leefbaarheid en veiligheid in ’t Wild aanzienlijk te verbeteren; 

 
Draagt het college op om: 

• De procedure te starten om aan ’t Wild de status bebouwde kom toe te kennen; 

• Uiterlijk op 1 juni 2023 een voorstel ter besluitvorming aan de gemeenteraad voor te 
leggen. 
 

En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Namens de fractie van de SP, 
 
 
Adrie Geerts 



 
 
 
 
 

 
Figuur 1. Schets van de door VVN voorgestelde grenzen van de bebouwde kom voor ‘t Wild 

 


