Bestuurder (18) volgens politie onder invloed bij botsing tegen gevel woning

'Auto van pa' crasht in Bilthovense huiskamer
het incident, rond kwart over vier,
werd hij gebeld door de meldkamer
van de politie. Of hij zijn huis zo
snel mogelijk wilde verlaten. ,,Er is
namelijk een auto bij u naar binnen
gereden'', was de mededeling.

Door de botsing met de gevel ontstond
een grote ravage.
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De gevel moest worden gestut.
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De gecrashte Tesla wordt afgevoerd.
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Met een enorme klap reed
gisterochtend vroeg een elektrische
auto, een Tesla, een woning aan
de 1e Brandenburgerweg in
Bilthoven in. De 18-jarige
bestuurder, die net zijn rijbewijs
had, was onder invloed van alcohol
en softdrugs. Hij is aangehouden
en zijn rijbewijs is ingenomen.
Voor bewoner Maarten van der
Kooij van de getroffen woning klonk
het als een blikseminslag toen de
auto door zijn gevel reed. Vlak na
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Het was voor Van der Kooij, na een
vakantie, weer zijn eerste nacht
thuis. ,,Ik had me een andere
thuiskomst voorgesteld'', zegt hij.
Vol ongeloof kijkt de Bilthovenaar
naar de ravage die de Tesla aan
zijn huis heeft aangericht. De gevel
is volledig ontzet. In de voortuin zijn
diepe bandensporen te zien. Overal
liggen losse onderdelen van de
auto. Van der Kooij: ,,Het zou me
niets verbazen als ze 150 kilometer
per uur hebben gereden.''
In de auto zaten vier jongens van
18 jaar. Twee van hen komen uit
Bunnik en de anderen uit Utrecht.
Volgens de politie raakten drie van
hen gewond en zijn zij per
ambulance naar een ziekenhuis
gebracht.
De bestuurder had volgens de
bewoners nog maar een paar
dagen zijn rijbewijs. ,,Hij wilde even
de Tesla van zijn pa uitproberen,
het was puur joyriding'', zegt Van
der Kooij. Ook Jan-Gerrit van Weij,
die even verderop woont, werd
wakker van de klap: ,,De eigenaar
van de auto woont in BilthovenNoord. Hij zit in het buitenland voor
zaken en hoorde van een buurman
dat zijn auto niet meer op de oprit
stond. Via een app kon de eigenaar
vanuit Spanje zien dat zijn Tesla
aan de 1e Brandburgerwerg stond.
Ik heb gehoord dat de jongens een
feestje hadden en het niet leuk
vonden. Toen zijn ze kennelijk
maar gaan rijden.''

crashte het elektrische voertuig
tegen de woning. Op de weg zijn
geen remsporen te zien.
Specialisten van de
Verkeersongevallenanalyse deden
gisteren onderzoek naar de exacte
toedracht van het ongeval. Als daar
aanleiding voor is, neemt de politie
contact op met de autofabrikant
van de elektrische auto's. De auto
betreft een Model S, bouwjaar
2015. Nieuwprijs: 85.000 euro.
Instorting
De brandweer heeft de Tesla
gistermorgen rond 06.30 uur
afgevoerd, nadat ze de gevel van
de woning had gestut om instorting
te voorkomen. De gevel werd in de
loop van de ochtend
dichtgetimmerd met houten platen.
,,Dus ik kan gelukkig vanavond in
m'n eigen bed slapen'', zegt Van
der Kooij.
Hij koestert geen wrok tegen de
jongens en de vader van de
bestuurder. ,,Ik vind het heel triest
dat het is gebeurd. Het is erg voor
de ouders. Ik denk dat de jongelui
dit hun hele leven met zich mee
zullen dragen. Iedereen is
verantwoordelijk voor zijn eigen
gedrag.''

De politie kwam de vier op het
spoor na een melding van
geluidsoverlast bij winkelcentrum
De Kwinkelier. Agenten zagen de
Tesla de garage uitrijden. Zij gaven
de auto een stopteken, maar de
bestuurder besloot met hoge
snelheid weg te rijden. Even later
zaterdag 19 augustus 2017

Pagina 1 (1)

