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Schriftelijke vraag van raadslid Karel Noppe: Verkeersongevallen Hoge Bokstraat 

lndiener(s) 
Karel Noppe (Open Vld); 

Gericht aan 
Lieven Dehandschutter; Carl Hanssens; 

Bondige toelichting 
De afgelopen maanden gebeurden er verschillende ongevallen in de Hoge Bokstraat. Ondere 
andere in de lokale media (HLN.14/7 en 27/8) werd hierover geschreven. Net zoals er 
verscheidene berichten te lezen waren op sociale media. 

Graag had ik een antwoord gekregen op volgende vragen: 

• Hoeveel ongevallen zijn er_ de laatste 3 maanden gebeurd/geregistreerd in de Hoge 
Bokstraat? Zijn dit er meer of minder dan gemiddeld in andere straten? 

• Ging het daarbij om ongevallen met lichamelijke en/of materiële schade? 
• Heeft men zicht op de mogelijke oorzaken (overdreven snelheid, onoplettenheid 

bestuurders, weguitrusting, ... )? 
• Zijn er volgens de stad aanpassingen nodig aan de verkeers infrastructuur van de Hoge 

Bokstraat om dergelijke ongevallen in de toekomst te vermijden? 
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Interpellatie verkeersongevallen Hoge Bokstraat: cijfergegevens over ongevallen 
 
Sint-Niklaas, 23/09/2019 
 
 
Aantal ongevallen in 2019 

4 ongevallen met lichamelijk letsel, 5 met stoffelijke schade 

 

1. 14-02-19 - HOGE BOKSTRAAT - 160 - Stoffelijke schade - Vrachtwagen verliest lading glas. Hierbij 

werd een brievenbus beschadigd en de band van een voertuig die achteraf door het glas reed. 

Mogelijke oorzaak: ladingverlies. 

2. 16-03-19 - HOGE BOKSTRAAT - 225 - Lichamelijk letsel - Kop-staart aanrijding. Mogelijke oorzaak: 

onoplettendheid. 

3. 5-07-19 - HOGE BOKSTRAAT - Stoffelijke schade VLM - fietser raakt pw maar zet zijn weg verder. 

Mogelijke oorzaak: onbekend. 

4. 12-07-19 - HOGE BOKSTRAAT - 112 - Stoffelijke schade - Pw wijkt uit voor overlopende kat en rijdt 

zo tegen een geparkeerd voertuig. Mogelijke oorzaak: controleverlies. 

5. 14-07-19 - HOGE BOKSTRAAT - 168 - Lichamelijk letsel - Betrokkene wijkt uit , rijdt op een 

verkeersgeleider en kantelt op het dak. Mogelijke oorzaak: intoxicatie (alcohol). 

6. 14-08-19 - HOGE BOKSTRAAT - 238 - Lichamelijk letsel - beide voertuigen raken elkaar bij het 

kruisen. Mogelijke oorzaak: kruisen. 

7. 26-08-19 - HOGE BOKSTRAAT - Lichamelijk letsel - Pw 1 stopt aan het kruispunt om voorrang van 

rechts te verlenen. Hierop wordt deze aangereden door een achterligger. Mogelijke oorzaak: 

onoplettendheid. 

8. 10-01-19 - HOGE BOKSTRAAT - 236 - Stoffelijke schade VLM - geparkeerd voertuig aangereden 

aanrijder onbekend. Mogelijke oorzaak: onbekend. 

9. 15-01-19 - HOGE BOKSTRAAT - 73 - Stoffelijke schade - Bestuurder wordt onwel , wijkt uit naar 

links en rijdt door 3 voortuinen. Mogelijke oorzaak: onwel worden. 
 
Aantal ongevallen in 2018 

In 2018 werd er 1 ongeval met gewonde(n) vastgesteld in de Hoge Bokstraat en 13 met stoffelijke 

schade. Ook diverse oorzaken, zoals niet verlenen voorrang, intoxicatie, onoplettendheid, kruisen. 

 

Aantal ongevallen in 2017  

In 2017 werden 3 ongevallen vastgesteld met gewonde(n) in de Hoge Bokstraat en 11 met stoffelijke 

schade. Ook diverse oorzaken, zoals niet verlenen voorrang, kruisen, onoplettendheid, vaak met 

vluchtmisdrijf. 

 
Conclusie: geen opvallende stijging. De Hoge Bokstraat springt er zeker niet uit als een straat met 

opmerkelijk veel ongevallen met lichamelijk letsel. 

 

Mvg 

 

Gwen Merckx  

Hoofdcommissaris-Korpschef 

 


