Mededeling resultaten metingen lichtmasten
Eerder bent u geïnformeerd over de situatie met de lichtmasten rondom de gemeentelijke
sportparken. Hierbij ontvangt u informatie over de resultaten van de metingen en de planning.
Resultaten metingen
De resultaten van de metingen aan de lichtmasten rondom de sportvelden zijn inmiddels binnen.
Op hoofdlijnen is de conclusie dat ongeveer de helft van de in totaal 464 lichtmasten goed zijn. 77
lichtmasten worden zo spoedig mogelijk vervangen. Deze lichtmasten zijn afgekeurd en aan
vervanging toe. De acuut onveilige situaties die zijn geconstateerd tijdens het uitvoeren van
metingen zijn reeds opgepakt. 127 lichtmasten worden nader onderzocht waarbij gekeken wordt
naar herstelmogelijkheden, bijvoorbeeld in de fundering. Deze masten zijn afgekeurd, maar uit het
rapport blijkt dat de afwijkingen waarschijnlijk niet aan de mast zelf liggen en hersteld kunnen
worden.
Tot slot worden 7 lichtmasten mogelijk definitief verwijderd. Deze masten zijn afgekeurd, maar
worden al geruime tijd niet meer gebruikt of is nader overleg wenselijk of vervanging nog
noodzakelijk is. Dit doen we in overleg met de betreffende verenigingen.
Planning
We willen de lichtmasten zo spoedig mogelijk vervangen of laten herstellen, maar zijn hierbij wel
afhankelijk van bijvoorbeeld levertijden. Het streven is dat alle lichtmasten uiterlijk in de zomerstop
van 2021 in goede conditie zijn en vanzelfsprekend zoveel mogelijk al eerder. Dit houdt in dat ze zijn
vervangen of er herstelwerkzaamheden zijn uitgevoerd en er aansluitend een nieuwe meting heeft
plaatsgevonden waaruit blijkt dat de mast goed is. Uiteindelijk worden alle masten in een
vervangings- en onderhoudsprogramma van Sport050 opgenomen. Hiermee zorgen we ervoor dat in
de toekomst alle lichtmasten tijdig worden gekeurd, onderhouden en vervangen.
Veiligheid- en voorzorgsmaatregelen blijven van kracht
Tot het moment dat op een sportpark alle lichtmasten goed zijn, blijven de voorzorgsmaatregelen
van kracht. Dit houdt in dat de huurders tot die tijd het sportpark dienen te verlaten vanaf
windkracht 6 en bij onweer.
Het weer is veranderlijk en plaatselijk. Daarom vragen we huurders zelf alert te zijn op de
weerssituatie en maatregelen te nemen wanneer nodig. Sport050 bekijkt ter ondersteuning zelf ook
op werkdagen de weersvoorspelling voor Groningen en attendeert huurders indien er windkracht 6
of hoger en onweer wordt voorspeld. We hanteren hierbij het KNMI als basis.
Indien op een sportpark alle lichtmasten goedgekeurd zijn, informeren we de huurders dat de
voorzorgsmaatregelen voor dat betreffende park komen te vervallen.
Aanvullende informatie voor huurders
De huurders ontvangen binnenkort informatie over de specifieke situatie op hun eigen sportpark en
worden geïnformeerd over de planning.
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