
Hoe gaat de Gemeente Helmond om met plaatsen van schermen tijdens de finale van het 

wereldkampioenschap voetbal ? 

 

Er bestaat een kans dat Nederland komende zondag deel gaat nemen aan de finale van het 

wereldkampioenschap voetbal. Voor organisatoren bestaat er mogelijk wat onduidelijkheid wat er nu 

wel of niet mogelijk is met betrekking tot het plaatsen van grote (televisie) schermen in de openbare 

ruimten.  

Voor het plaatsen van deze grote schermen moet een aanvraag worden ingediend bij de Gemeente 

Helmond.  Met een groot scherm wordt bedoeld een scherm dat gericht op een publiek van meer 

dan 250 mensen. 

Voordat er een vergunning kan worden verleend wordt  gekeken of er onder andere aan de volgende 

voorwaarden wordt voldaan: 

- De organisator moet zelf zorgen voor voldoende beveiligers om te voorkomen dat er 

problemen kunnen ontstaan in de openbare orde. Hierbij wordt uitgegaan van ten minste 1 

beveiliger per 250 bezoekers. Er moeten altijd minimaal twee beveiligers aanwezig zijn. 

- Meerdere schermen binnen een afstand van 50 meter worden niet toegestaan.  

- Indien het scherm gericht is naar de openbare weg moet het gebied worden afzet met 

afgeschermde hekken. 

- Op een terras waar een scherm is geplaatst mag geen gebruik worden gemaakt van glaswerk. 

- Het scherm mag alleen gebruikt worden voor het uitzenden van de finalewedstrijd op zondag 

13 juli tussen 20.00 uur en tot één uur na afloop van de finale. 

- Er moeten voldoende toiletvoorzieningen zijn (minimaal 1 toilet per 150 bezoekers). 

- Het verkeer mag geen hinder ondervinden van het publiek. 

- Er moet voldoende EHBO’ers aanwezig zijn. Uitgangspunt is hierbij 1 EHBO’er per 1000 

bezoekers. Er moeten altijd minimaal twee EHBO’ers aanwezig zijn. 

- De organisator moet zorgen dat het terrein na afloop wordt schoongemaakt. 

- Hinderlijke obstakels moeten worden afgedekt. 

- Er  moet voor iedere 135 bezoekers tenminste één meter nooduitgang zijn. 

Eventuele aanvragen zullen worden afgestemd met de hulpverleningsdiensten. Hieruit kunnen nog 

aanvullende voorwaarden plaatsvinden. Het uitgangspunt hierbij is dat de organisator alle 

maatregelen moet treffen waardoor er geen extra inzet van hulpverleningsdiensten noodzakelijk 

wordt. 

 

 


