Beperking

Omleidingen
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Vragen? Mail naar
melvin@bereiknu.nl
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1. Klik op het blauw omcirkelde potloodicoon. Het icoon is nu
oranje geworden. Teken nu op de kaart de beperking in door
achtereenvolgens een begin- en eindpunt aan te klikken.
Vervolgens wordt de beperking op de kaart getoond. Het is
mogelijk om de beperking indien nodig te verslepen.
2. Geef het type beperking aan. Afhankelijk van de keuze
verschijnen er extra invoervelden voor: categorie weggebruikers,
hulpdiensten en openbaar vervoer. Vul indien bekend deze
invoervelden in.
3. Selecteer voor welke rijrichting de beperking geldt. Let op
wanneer je ‘Beide rijrichtingen’ selecteert. Mogelijk tekent Melvin
dan automatisch een te lange beperking in. Wanneer dit het geval
is, dien je in beide rijrichtingen een beperking in te voeren.
4. Wanneer er meer dan een beperking ingevoerd dient te worden,
klik je op de + knop
Zie voor toelichting routering en vrij tekenen de vorige pagina.

www.bereiknu.nl/RegioRegie
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1. Klik op de groen omcirkelde + knop om een nieuwe omleiding in
te tekenen.
2. Het potloodicoon is oranje en omleidingsroute 1 verschijnt,
dat betekent dat je nu de omleidingsroute in kunt tekenen. Klik
hiervoor op een beginpunt en vervolgens op een eindpunt.
3. Kies eventueel een kleur voor de omleiding en geef de omleiding
de naam van de eindbestemming.
4. Selecteer in welke rijrichting de omleiding geldt
5. Selecteer voor wie de omleiding geldt.

Klik op het blauwe icoon om de laatste
wijzigingen op te slaan.

Als het icoon grijs is, zijn alle wijzigingen
opgeslagen.

Aanvullende tips & tricks om meldingen
makkelijk in te voeren.

Houd Melvin actueel!
Samen houden we Zuid-Holland bereikbaar

Melding
15. Voeg eventueel een vergunningsnummer toe.
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16. Voeg eventueel een referentienummer toe.
17. Wanneer je naar een website wilt verwijzen, kun je hier de tekst
invoeren waar men op kan klikken om de hyperlink te openen.
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18. Voeg eventueel een hyperlink toe.
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1. Selecteer de juiste status van de melding.
2. Uniek nummer van de Melding (hier hoeft u niks in te vullen)

13. Klik op het groen omcirkelde icoon. Vervolgens zal dit icoon
oranje kleuren en klik je op de kaart op de betreﬀende
werklocatie. Zoom voldoende in, zodat de adresgegevens
automatisch en correct ingevoerd worden door Melvin. Vul
eventueel ontbrekende adresgegevens aan.

19. Voeg eventueel een of meerdere (interne) opmerking(en) toe.
20. Voer de contactpersoon van de betreﬀende melding in.
21. Voeg eventueel een bijlage toe.

14. Geef een korte en krachtige omschrijving van de gevolgen
voor het verkeer. 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’

3. Selecteer de juiste wegbeheerder indien van toepassing.
4. Kies of het een ‘Werk’ of ‘Evenement’ betreft.

15

5. Selecteer wat voor type ‘Werk’ of ‘Evenement’ het betreft.

16

6. Voer eventueel het betreﬀende fasenummer of de projectnaam in.
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7. Selecteer wat de gevolgen voor het verkeer zijn.
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8. Geef aan wat de verwachte vertraging of omrijdtijd is.
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9. Geef een inschatting van de impact
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10. Voer de ‘uitvoerperiode’ in. Bij meerdere fasen maak je voor
iedere fase een nieuwe melding aan. Wanneer er sprake is
van repeterende werkzaamheden selecteer je ‘Terugkerende
uitvoerperiode’.
11. Selecteer of de melding gepubliceerd mag worden wanneer de
status ‘Deﬁnitief’ is.
12. Wanneer de melding impact heeft op het RegioRegie netwerk
selecteer je bij deze optie ‘Ja’, zodat deze in de Regionale Afstem
Overleggen wordt behandeld. Wanneer de melding het
RegioRegie netwerk raakt, wordt automatisch ‘Ja’ geselecteerd.
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Routering
Bij het intekenen van beperkingen staat
Melvin automatisch ingesteld op ‘Routering’
(groen omcirkeld icoon).Dit betekent dat er
alleen een begin en eindpunt aangegeven
hoeven te worden, waarna Melvin de route tussen beide
punten genereert. Wanneer de route onjuist is, kan de
route versleept worden door de lijn naar een juiste locatie
te verslepen. Er zal dan een tussenpunt geplaatst worden.
Vrij tekenen
Als met routeren niet het gewenste resultaat
behaald kan worden, is het mogelijk om
een route vrij in te tekenen (bijvoorbeeld
bij afsluitingen van vrijliggende ﬁetspaden
of voetgangersgebieden). Selecteer hiervoor het
groen omcirkelde icoon behorend bij ‘Vrij tekenen’.
Selecteer een beginpunt en klik vervolgens op de kaart
tussenpunten aan. Om de lijn te sluiten klik je nogmaals
op het laatste punt.

