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Voorwaardelijke boete geëist tegen
Bredase na ravage op de A16 bij
Hazeldonk
VIDEO | BREDA - Ze voelt zich niet schuldig. Ze had de beginnende file gewoon niet gezien,
vertelde een 31-jarige Bredase vrijdag in de rechtbank in Breda. In volle vaart knalde de
vrouw op 5 oktober 2018 met haar Opeltje tegen haar voorganger op de A16 bij Hazeldonk.
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Het leidde tot twee auto's in de kreukels en een nog langere file. Haar voorganger belandde in het
ziekenhuis en ook heeft de vrouw zelf nog altijd last. 

Lees ook

Flinke ravage na zwaar ongeval op A16 bij Hazeldonk

Lees meer

Eigenlijk, als je haar hoorde spreken tegen de drie rechters, lijkt er sprake van een ongeluk zoals
die regelmatig gebeuren. Het zit in een klein hoekje. Daarom moet er ook gewoon vrijspraak
volgen, vond advocaat Sander Arts. Maar ze had niet voldoende afstand gehouden, stelde officier
van justitie Mark de Graaf. ,,Anders had ze wel op tijd kunnen remmen.'' 

Ik hield voldoende afstand, ik reed niet te hard. Ik rij
nog steeds net zo voorzich tig als altijd. Het ging zo
snel, het kwam echt uit het niets

Hij eiste wel bijna de laagste mogelijke straf die hij kon eisen: een voorwaardelijke geldboete van
500 euro. Want volgens de aanklager zorgde de vrouw voor gevaar op de weg, een overtreding
van de wegenverkeerswet.

Wat de vrouw in het beklaagdenbankje tekent, was haar antwoord op de vraag of ze sinds het
ongeval haar rijstijl heeft aangepast. Vaak zeggen verdachten dan dat dat inderdaad zo is.
Waarmee ze dan de aanklager een handvat geven om te zeggen dat ze toen ook al zo hadden
moeten rijden. Maar de Bredase was glashelder: ,,Nee, mijn rijstijl is niet veranderd. Ik hield
voldoende afstand, ik reed niet te hard. Ik rij nog steeds net zo voorzichtig als altijd. Het ging zo
snel, het kwam echt uit het niets.‘’

De vrouw zei bovendien dat ze hoopt dat er iets aan de weg daar gedaan wordt. ,,Er zijn daar zo
veel ongelukken.‘’

Uitspraak 7 februari.
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