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Vul in ieder geval alle meldingen in die invloed hebben op de doorstroming op het RegioRegie-wegennet. Dit
betekent alle geplande verstoringen die óp, óver of ímpact hebben op het RegioRegie-wegennet.



Naamgeving wegwerkzaamheden
Deze wordt in Melvin grotendeels geautomatiseerd opgesteld op basis van de ingevoerde velden.
Het is hiervoor noodzakelijk om de volgende velden in te voeren:
- Wegnummer / Straatnaam
- Wijk / Kernnaam
- Plaatsnaam
Daarnaast kan eventueel de betreffende fase of projectnaam ingevoerd worden bij het invulveld ‘toevoeging’.



Naamgeving evenementen
Naam van het evenement zoals bekend bij het publiek, bv. ‘Joop Zoetemelk Classic’ of ‘De 20 van Alphen’



Voorzie meldingen altijd van een toelichting bij het vakje Toelichting. Hiermee wordt een korte en krachtige
omschrijving van de gevolgen voor het verkeer bedoeld, zoals bijvoorbeeld:
- ‘Afsluiting in beide richtingen tussen rotonde of kruising… en rotonde… i.v.m. asfaltwerkzaamheden’
- ‘Een rijstrook afgesloten in de richting van Poeldijk tussen kruising/rotonde/uitrit… en kruising… in verband‘Voorrangsregeling d.m.v. tijdelijke verkeerslichten t.h.v. (pandnummer…, tuincentrum, zwembad’
- ‘Afsluiting rotonde…/kruising…/fietspad… i.v.m. De 20 van Alphen’



Houd bij de bepaling van de verwachte vertraging ook rekening met vertraging die ontstaat door extra verkeer
dat wordt aangetrokken. Houd (indien nodig) het document, ‘Hindercategorieën BEREIK!’ bij de hand. Dit biedt
hulp bij de bepaling van de hinder. Let op! Een evenement levert niet alleen hinder op als er voor het evenement
een weg moet worden afgesloten, maar vooral ook bij veel bezoekers als de routes ernaartoe hier niet op
berekend zijn.



Kies bij status voor ‘initieel’ of ‘concept’ als de planning niet exact bekend is. Wanneer de planning bekend is en
er is afgestemd, kan de status aangepast worden naar definitief. Als de status wijzigt, wijzig deze dan ook in
Melvin.



Vul bij uitvoerperiode zo precies mogelijk alleen de periodes in waarop ook echt verkeershinder wordt verwacht,
dus de afsluitingen e.d. plaatsvinden of de extra drukte wordt verwacht, etc.



Vink het hokje ‘publiceren naar RegioRegie’ aan als de activiteit (mogelijk) impact heeft op het RegioRegiewegennet! Anders komt deze niet naar voren in de MJPA en in de afstemlijst en -kaarten ten behoeve van de
Regionale Afstem Overleggen Zet dit vinkje niet aan als de activiteit géén impact heeft op het RegioRegiewegennet. (functie moet nog worden ontwikkeld)



Plaats altijd een icoon bij een melding.



Geef met het invoeren van beperkingen altijd aan waar de verkeersbelemmeringen zich precies bevinden en voor
welke modaliteiten (inclusief consequenties hulp- en lijndiensten) het van toepassing is.



Voer altijd de omleidingen in. Indien de omleiding nog niet definitief is, ga dan uit van de meest logische
omleidingen en voer deze in het systeem in.



Voer altijd contactinformatie in bij de meldingen t.b.v. de afstemming (bv. wegbeheerder, projectleider en/of de
directievoerder van de aannemer (telefoon, email).



Evenementen dienen (compleet) te worden ingevoerd, door de wegbeheerder waar het evenement start en die
hiervoor de vergunning verstrekt. Aandachtspunten bij de invoer zijn het vermelden van het te verwachten
aantal bezoekers en de gevolgen voor het wegverkeer.



Werk wijzigingen ten opzichte van wat er is ingevoerd altijd bij in Melvin, zodat de informatie juist is.

Heeft u vragen over de invoerinstructie voor Melvin, neemt u dan contact op met Secretariaat RegioRegie Zuid-Holland:
Robin Huijben (Adviseur RegioRegie Zuid-Holland), r.huijben@bereiknu.nl of 06-13810538
RegioRegie Zuid-Holland maakt onderdeel uit van BEREIK!, zie ook www.bereiknu.nl

