Bestuurder bus krijgt taakstraf en rijontzegging

Aanrijden van fietser
met kinderen bestraft
Anke Sprake]
Kortenhoef * De 37-jarige Marion
van Z. uit Arnhem is veroordeeld tot
120 uur taakstraf en een voorwaardelijke rijontzegging van negen
maanden.
De man heeft zich schuldig gemaakt
aan het veroorzaken van een ongeval. Hij reed met zijn bestelbus op 24
november 2016 bij het achteruitrijden op de Curtevenneweg in Kortenhoef een fietsster met haar twee
jonge kinderen aan. De vrouw liep
hierdoor zwaar lichamelijk letsel
op.
Twee weken geleden eiste de officier
van justitie negentig uur taakstraf
en negen maanden rijontzegging
waarvan zes maanden voorwaardelijk. Het vonnis van de rechtbank
wijkt hier enigszins van af, omdat
zij rekening houdt met het feit dat

verdachte zijn auto voor zijn werk
nodig heeft. In de plaats van een onvoorwaardelijke rijontzegging legt
de rechtbank een hogere taakstraf
op.
Het ongeluk gebeurde op klaarlichte dag. Van Z. was die donderdagmiddag 24 november 2016 net klaar
met zijn werk en reed zijn auto achterwaarts de parkeerhaven bij het
winkelcentrum aan de Curtevenneweg uit. Toen hij richting de Kerklaan wilde rijden, werd zijn busje
geblokkeerd door het hem tegemoetkomende verkeer. De Arnhemmer die geen kant op kon, besloot de
auto's op de andere weghelft voorrang te verlenen. Daarvoor moest hij
een stukje achteruit. Omdat zijn
busje een gesloten bestelwagenwand had en geen extra achteruitrijcamera, zag hij niet dat op ongeveer
drie meter achter de bus een fietsster

stond met twee jonge kinderen in
kinderzitjes. Bij het achteruitrijden,
botste de bestelbus tegen de vrouw
op waarbij zij met haar kinderen op
de grond smakte. Zowel de moeder
als een van haar kinderen lopen verwondingen aan het hoofd op.
De moeder van de twee kinderen liet
op de zitting twee weken geleden
weten dat het gezinsleven sinds het
ongeluk ontregeld is. Een van de
kinderen is behandeld voor posttraumatischstressyndroom, de moeder zelf heeft veel last van hoofdpijnen en overgevoeligheid voor fel
licht waardoor zij overdag een zonnebril te draagt.
De Arnhemmer omschreef de dag
van het ongeluk als de moeilijkste
dag van zijn leven. Hij had zijn lesje
geleerd en de bestelbus vervangen
door een bestelwagen met een achteruitrij camera.

