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Memo 

Datum 25-9-2020 Telefoon (0164) 277569 

  

Van A. Deurloo Aan - 

 

Team Beheer & Onderhoud Cc  

  

Onderwerp Indienen en afmelden van tijdelijke verkeersmaatregelen 

  

  
“Alle wegwerkzaamheden en evenementen in de gemeente Bergen op Zoom worden veilig en uniform uitgevoerd“ 

 
 

Bovengenoemde stelling kunnen wij alleen waarmaken indien (tijdelijke) verkeersmaatregelen tijdig worden overlegd en 
gemeld bij onze wegbeheerder. Daarom vraag ik uw aandacht voor het volgende: 

 
De meldingen van tijdelijke verkeersmaatregelen worden ingevoerd in het programma Melvin en worden via een link op de 
website https://melvin.ndw.nu/public geplaatst. Op deze site kan iedereen zien waar tijdelijke verkeersmaatregelen van 

kracht zijn. Het is ook mogelijk om via de gemeentelijke site deze website te benaderen. Om deze gegevens up to date te 
houden is het noodzakelijk dat de meldingen van tijdelijke verkeersmaatregelen op tijd worden gemeld.  Onder deze 
tijdelijke verkeersmaatregelen vallen ook afsluitingen en omleidingen voor evenementen. 

 
Om het verzoek zo snel mogelijk te behandelen ontvangen wij graag uiterlijk 2 weken voor een eenvoudige 
afsluiting/omleiding/evenement de gegevens. Dit in verband met het tijdig informeren van de bus- en hulpdiensten, 
eventueel plaatsen van een melding in de Bode editie Bergen op Zoom en het op tijd kunnen melden voor de site van 

https://melvin.ndw.nu/public Zie ook het stroomschema op pagina 2. 
Bij complexe en langdurige ( langer dan 1 week ) verkeersmaatregelen is het raadzaam om deze eerst voor te bespreken 
met de belanghebbenden en (weg)beheerder(s). 

 
De gegevens moeten bestaan uit: 

• Locatie van afsluiting. Volledige afsluiting of gedeeltelijke afsluiting met begrenzing van het afgesloten wegvak.  

• Maatvoering van het profiel van de verkeersruimte bij gedeeltelijke afsluiting. 

• Datum en/of tijden van afsluiting, van ….  tot……. 

• Reden voor afsluiting (bv. rioolwerkzaamheden, herstraten,evenement…..). 

• Voor welke verkeersdeelnemers geldt de afsluiting. ( gemotoriseerd verkeer, langzaam verkeer, voetgangers )  

• Verkeersplan, met daarop afsluiting en eventuele omleiding volgens de CROW publicatie 96b versie juni 2020. 

• Indien er op de site van de gemeente informatie komt te staan over de werkzaamheden/evenement graag de url/link 
doorgeven waar deze staat zodat dit ook op de website van https://melvin.ndw.nu/public geplaatst kan worden. 

• Contactgegevens projectleider, directievoerder,  uitvoerder aannemer in verband met calamiteiten en Klachten 
Contact Centrum (KCC) 
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Stroomschema indienen en afmelden tijdelijke verkeersmaatregelen 
 
 
 

 
 
 
 
 

Voorov erleg met belanghebbenden en (w eg)beheerder(s) 

Opmerkingen w egbeheerder v erw erken in definitief 

v erkeersplan  

 

Instemming definitief v erkeersplan door w egbeheerder 

Binnen 2 w erkdagen 

Informeren bus- en hulpdiensten en communicatie w ebsite 

en aanlev eren gemeenterubriek Bode BOZ 

Op dinsdag 12.00 uur v oor w oensdagpublicatie erop.  

Publicatie gemeenterubriek in Bode BOZ 

op w oensdagen 

Plaatsen mogelijke v ooraankondiging 

Op maandag na publicatie en minimaal 1 week v oor 

plaatsen v erkeersmaatregelen 

Plaatsen verkeersmaatregelen 
op maandag na publicatie 

Afmelden en/of wijzigen verkeersmaatregelen bij 
wegbeheerder 

 

Indienen concept v erkeersplan ter controle wegbeheerder 
Binnen 5 w erkdagen 
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Plaatsen en verwijderen van tijdelijke verkeersmaatregelen 
 
U dient rekening te houden met onderstaande aandachtpunten: 
 

- Opbreken en herstellen van verhardingen. Bij natuursteenverhardingen met een gebonden voegvulling 
bijvoorbeeld in de historische binnenstad. Herstel voegen in overleg met betreffende toezichthouder 
gemeente. 

- Plaatsen van tijdelijke bebording met dragers op bestaande dragers is niet toegestaan zoals aangeven 
in onderstaand voorbeeld. 

- Afplakken van bestaande bebording met ANWB tape toegestaan. Voorkeur gaat uit naar bebording 
afdekken of tijdelijk verwijderen. 

- Bij combinatie met lichtmasten gebruik maken van lichtmastklemmen met zwarte rubberband. 
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Vooraankondiging plaatsen volgens bovenstaand voorbeeld. Teksten en data kort en bondig + verwijzing 
website https://melvin.ndw.nu/public 
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