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Ongevallen aangevuld door weggebruikers zelf
Combinatie van bronnen maakt proactieve, preventieve aanpak mogelijk.
Een van de drie kernpunten van VIA is het inzichtelijk maken van verkeersveiligheid voor de
wegbeheerder. Dit is belangrijk, zeker als je bedenkt dat bijna alle wegbeheerders in Nederland
gebruik maken van de module Ongevallen binnen ViaStat. Het ongevallenbestand is de laatste jaren
echter verminderd in zowel kwaliteit als kwantiteit. VIA werkt daarom, onder de naam STAR, samen
met de politie en het Verbond van Verzekeraars aan de verbetering van de ongevallenregistratie. Maar
zelfs als deze optimaal is, hebben we nog geen totaaloverzicht van wat er in het verkeer gebeurt. Naast
het ontsluiten van verkeersongevallen gaan we daarom verder met het inwinnen van specifieke
verkeerskundige data.

Het registreren van alle ongevallen door de politie is bijna een achterhaald concept. Daarbij wordt de politie niet altijd ingelicht
wanneer er een ongeval is gebeurd. Denk hierbij aan eenzijdige ongevallen, fietsongevallen of ongevallen met slechts lichte schade.
Toch is het voor wegbeheerders belangrijk om ook van deze ongevallen kennis te nemen. Dankzij STAR zullen ongevalsbetrokkenen
worden gevraagd het ongeval te registreren via de MobielSchademelden app. Op die manier worden de ongevallen waarbij de politie
niet aanwezig is of hoeft te zijn, toch in kaart gebracht.

Ongevallen aangevuld
De vraag rijst nu of dat we slechts reactief te werk kunnen gaan. Met andere woorden, moeten er eerst ongevallen gebeuren voordat
verkeersonveiligheid zichtbaar wordt. Met de snelheden van TomTom (ViaStat Speed Profiles) konden we zonder het complete
overzicht van ongevallen, toch potentieel gevaarlijke locaties aanwijzen. Echter weggebruikers kunnen ook een belangrijke bijdrage
leveren aan het aanvullen van de bestaande ongevallengegevens. Daarom lanceerde VIA, in samenwerking met Veilig Verkeer
Nederland, het vernieuwde Meldpunt Veilig Verkeer. Dit Meldpunt Veilig Verkeer geeft weggebruikers de mogelijkheid om gevoelens
van onveiligheid al in een vroeg stadium te melden. Met gebruik van het Meldpunt ontstaat er de mogelijkheid om preventief te werk
te gaan. Via het Meldpunt Veilig Verkeer krijgen de wegbeheerder of professionals van verkeersveiligheidsorganisaties zoals Veilig
Verkeer Nederland de kans om de situatie, samen met buurtbewoners, te verbeteren. De wegbeheerder heeft de regie en faciliteert
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verkeersveiligheidsorganisaties, de politie en burgers in het verbeteren van verkeerssituaties voordat er ongevallen gebeuren.

Compleet overzicht
Resultaat: de wegbeheerder heeft een compleet overzicht van wat er op straat gebeurt. Zowel de ongevallen (ViaStat Ongevallen),
snelheden (ViaStat Speed Profiles) als meldingen uit het Meldpunt Veilig Verkeer (ViaStat Meldingen) zijn in ViaStat beschikbaar voor
analyse. Daarnaast biedt het Meldpunt Veilig Verkeer een gebruiksvriendelijke tool waarmee wegbeheerders met actieve burgers
kunnen communiceren. Zo krijgen wegbeheerders niet alleen een totaaloverzicht van de verkeersveiligheid maar ook de mogelijkheid
om met een kleine inspanning veel te bereiken.
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