Magisch Maastricht
Het Vrijthof is tot en met 1 januari omgetoverd tot Magisch Maastricht.

1. Hoe groot is de kans dat u een bezoek brengt aan Magisch
Maastricht?
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Er zou dit jaar een schaats bv aan komen die overdekt is. Die wil ik zien, maar vanaf
dat het niet meer winterwonder land is is het flink verslechterd
Ik ben al daar geweest Fantastisch.
Ik ga, omdat de nieuwe formule mij aanspreekt.
Samen met mijn ega en schoonvader gaan drie 'oudjes' zeker een namiddag
kijken..
Ach het is wel aardig, maar geweldig.....nee dát niet. Wel de feeërieke sfeer met al
die lampjes overal in de stad vind ik heel gezellig!
Afhankelijk van weer en bezoek van kleinkinderen
Als ik in het centrum moet zijn dan ga ik wel even kijken! het blijkt dat je het nu
allemaal kan zien!
Het trekt mij niet zo.
Ik vind het jammer dat er niet meer gericht op Kerst verkocht wordt. Het lijkt soms
of er alleen mutsen en sjaals verkocht worden..voor mij mocht de schaatsbaan 2
keer zo groot zijn.
MM is veel te veel een kermis geworden i.p.v. een gezellige kerstmarkt.
Vaak een wel heel erg commercieel karakter met aanbod van items die nauwelijks
iets met het thema te maken hebben.
De doelgroep zieken en gehandicapten, zijn door het Liberale bewind al zover
uitgekleed dat ze geen geld meer over houden om Magische Maastricht te
bezoeken. I.P.V. dit evenement te bezoeken moet ik nu in de maand december 5
bezoeken aan de fysiotherapie zelf betalen, daar mijn 36 behandelingen op zijn.
Om deze maand december bijna, pijnvrij door te komen, zal ik dat geld hieraan
moeten besteden. Reuma is toch geen chronische ziekte meer, zeggen onze
bollebozen! Het is te hopen dat ze het zelf nooit zullen krijgen.
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Door mijn handicap kan ik niet naar het Vrijthof. Als dat niet zo was zou ik zeker
gaan.
Er is al genoeg goedkope kermis in de stad en hoeveel meer toeristen moeten we
aankunnen? Voel me als Maastrichtenaar niet meer op mijn gemak in de
weekends{vrij-zat-zon]
Geen behoefte aan slenteren langs eetkraampjes en mutsenverkoop of goedkope
gerommel
Heel Europa miegelt van kerstmarkten, verlichte binnensteden enzo. Tragisch
Maastricht is volkomen overbodig, er is al teveel drukte met festivals enzo in de
stad.
Ik hoop dat andere mensen dit als gezellig ervaren!
Ik kan er niets over zeggen, alleen dit, het is zo`n opgeklopte buziness. Het gaat om
mensen centen uit de beurs te halen, maar iets moet er toch zijn, want anders is
het zo`n dode verlaten boel.Schouwspel voor belangstellenden.
Maastricht is het hele jaar Magisch maar deze commerciele insteek is niet goed
voor mijn stad
Magisch maastricht is veel en veel te druk. Daarnaast houd ik niet van de
overdreven kerstsfeer
Te duur, te druk.
Veel te commercieel. Niet voor de Maastrichtenaar.
Vind er weinig aan.
Leeftijd en zorg thuis voor m`n vrouw: inhoud trekt me ook al niet zo erg

2

Magisch Maastricht wordt dit jaar georganiseerd zonder hekwerk eromheen

2. Als u een advies mag geven of er wel of geen hekken geplaatst dienen te
worden, wat zou u dan zeggen?

































's nachts geen probleem.
Absoluut geen hekken (2x)
Absoluut geen hekken moe een open gastvrij plein zijn.
Absoluut geen hekken!
Ageren hekken,waardoor een meer open ruimte
en aantrekkelijke effect ontstaat.
Al langsfietsend, vind ik het er veel vriendelijker en uitnodigender uitzien dit jaar. Dus nee, geen
hekken.
Alleen 's nachts tijdens sluiting.
Beslist geen hekken plaatsen! Dat is zoooo ongastvrij.
Zonder hekken kun je vanaf de terrassen óók genieten van de magie!
Beter wel hekken, om ongeinteresseerden buiten te houden.
De ontstane rommel dezelfde dag nog opruimen. Verder het overschot aan 'schaats-ijs' uit het
zicht verwijderen c.q. afvoeren.
De oplossing die nu bedacht is, om 's avonds wel hekken te plaatsen is goed en houdt
ongewenste gasten met kwade bedoelingen op een afstand.
Dit is veel leuker. Nu is het Vrijthof veel meer een geheel. Vanwege de schuttingen ben ik vorig
jaar helemaal niet op het Vrijthof geweest, behalve buiten de hekken. Nu wordt je veel meer
uitgenodigd om het feestgebeuren te bezoeken.
Geen
Geen (5x)
Geen en vooral geen stomme kraampjes met tandenborstels of iets dergelijks. Maar daar schijnt
aan gewerkt te worden
Geen hek, dit komt bemoeizuchtig over.
Geen hekken (29x)
Geen hekken , als de beveiliging dit toelaat
Geen hekken geeft meer openheid en is uitnodigend voor het publiek.
Geen hekken indien mogelijk is meer uitnodigend dan met hekken
Geen hekken is gezelliger. En als er iets gebeurt kunnen mensen gemakkelijker vluchten.
Geen hekken is prima. Het is sowieso voor iedereen vrij toegankelijk dus waarom hekken
plaatsen? In geval van paniek door brand, ongeval of wat dan ook kunnen mensen gemakkelijker
weg of de weg vrijmaken. Ik kan me voorstellen dat beveiliging 's-nachts wél moeilijker is.
Geen hekken maakt het toegankelijker.
Geen hekken omdat dat er niet uitzien en het idee van een gevangenis geeft niet passend bij de
sfeer .ook sluit het gedeelten van het vrijthof af waardoor het plein minder tot zijn recht komt.
Geen hekken Openheid!
Geen hekken plaatsen (2x)
Geen hekken plaatsen en toegankelijk houden voor iedereen die daar naar toe wil zonder
obstakels.
Gezien de sfeer denk ik niet dat dit uit de hand zou lopen zoals bij de 11 van de 11de waar wel
hekken nodig zijn.die overigens ook nadelen hebben bij paniek situaties..
Geen hekken plaatsen want dat is mooier en dan kun je ook ongestoord de vrijthof op
Geen hekken plaatsen, open karakter is mooi
Geen hekken plaatsen.
Geen hekken platsen
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Geen hekken vrijthof is toch al een aanfluiting neem een voorbeeld aan belgie of duitsland
Geen hekken zodat vanaf de terrassen het uitzicht niet belemmerd wordt.
Geen hekken,
Geen hekken, nodigt uit tot meedoen. Ook geen concentratie van bezoekers.
Geen hekken, alleen hekken plaatsen op sluitingstijden
GEEN hekken, anders bezoek ik Magisch Maastricht niet.
GEEN hekken, feest voor iedereen!
Geen hekken, het moet wel open blijven voor iedereen
Geen hekken, is nergens voor nodig! Hekken dragen in het algemeen niet bij tot de
toegankelijkheid en de sfeer. Bovendien zorgen ze voor oponthoud bij de in- en uitgang op het
plein.
Geen hekken, is veel gezelliger (2x)
Geen hekken, lelijk en minder gastvrij
Geen hekken, maar ik zag dat de chalets tegen elkaar staan dus dan heb je ook een soort
afscheiding.
Geen hekken, misschien wel meer controle of men zich naar behoren gedraagd.
Geen hekken, openheid schrikt wandaders meer af en is uitnodigender voor normale mensen.
Geen hekken, veel gezelliger en uitnodigender
Geen hekken, ziet er magischer uit.
Geen hekken, ziet er niet uit met hekken.
Geen hekken; er zitten toch geen beesten binnen!
Geen hekken!
Geen hekken! ik ben de laatste jaren niet geweest vanwege de hekken. Dit jaar ziet het op papier
al veel beter uit. veel sfeervoller zo.
Geen hekken.
Ben er al overheen gelopen.
Het is 300% verbeterd t.o.v. andere jaren.
Het is sfeervoller en lekker open.
De schaatsbaan in het midden is ook een goede zet.
Kortom top dit jaar
Geen hekken. (10x)
Geen hekken. Moet zichtbaar zijn is meer uitnodigend.
Geen hekken. Dat verlaagd de drempel om een kijkje te nemen en het geeft een mooi zicht vanaf
de terrassen.
Geen hekken. Hekken nodigen niet uit.
Geen hekken. Het is al belachelijk dat het prachtige plein met omringende kerken weggestopt
wordt achter braadworsttenten en megatent voor schaatsbaan. Dit allemaal voor de commerce.
Maastricht prostitueert zichzelf tbv de toerist. Alles draait om geld.........
Geen hekken. Het schermt de Vrijthof geheel af en doet geen goed aan de gezelligheid op het
plein.
Geen hekken. Het Vrijthof moet voor iedereen toegankelijk blijven.
Geen hekken. Het ziet er nu veel toegankelijker uit. Ook bij een calamiteit kun je zien waar je
heen moet.
Geen hekken. Plaatselijke horeca wordt erbij betrokken.
Geen hekken. Vandaag over het vrijthof/de kerstmarkt gelopen. Ik zag maar deels het plaatje
zoals het in 1 maastricht was afgebeeld. Het viel mij op dat het museum aan het vrijthof alsnog
afgeschermd ligt. De aankleding en plattegrond is er beter op geworden. Heb dan ook het
vertrouwen dat de nieuwe organisatie zoals ik heb gelezen het elk jaar beter gaat invullen!
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Geen hekken.Ik zie het als ik naar het theater ga en ben dan blij dat ik er niet naar toe
hoef.Magisch is maastricht zonder dat glittergedoe en de reuk van wafels ,en wijn. Ik lust best
een glas maar dan anders!Zal ook wel aan de leeftijd liggen. Wens ieder een mooie tijd.
Geen hekwerk (2x)
Géén hekwerk dit is mooier en leuker, zou ook voor de 11devande11de moeten gebeuren (dit
terzijde)
Geen hekwerk, het ziet er niet uit en maakt het zeker niet gezelliger of aantrekkelijker
Geen hekwerk, open uitstralng
Geen hekwerk! Open beleid!!!
Geen hekwerk. Nodigt niet uit. Ik hoop op veel bezoekers.
Geen Hekwerken
Geen hekwerken (alleen ter bescherming van technische voorzieningen). Dus een kerstmarkt,
geen kermis.
Geen idee dat
t ga ik eerst zien
Geen, het is toch geen gevangenis?
Geen, ik vind het geen gezicht. De foto's zijn mooi maar ik vind het maar armoedig uitzien.
Geen; wat is het doel van die hekwerken ?
Geen.
a. voor vluchtwegen
b. het is geen gevangenis
Geen. Waarom hekken erom?
Hekken eromheen, en de sleutel weggooien!
Hekken is een beperking van vluchtmogelijkheden
ook in dit geval zal gelden als het kalf verdronken is,
dus alsjeblieft geen hekken
Hekken is voor afscheiden van dieren en niet voor mensen.
Hekken plaatsen
Het geld, dat deze overbodige, vertoning weer kost, zouden we wel beter kunnen besteden.
Het is vriendelijker zonder hek.
Ik ben al daar geweest en het fantastische was er stonden geen hekken er om heen.
Ik ben blij dat de hekken weg gaan. Lijkt me veel leuker op het mooie plein.
Ik denk dat het voor de standhouders veiliger is om hekken er omheen te zetten, ik denk dan aan
bewaking voor de nacht. Voor de bezoekers kunnen er dan meer ingangen gemaakt worden op
diverse plaatsen
Ik heb afgelopen woensdag een bezoek gebracht aan Magisch Maastricht en was aangenaam
verrast door zowel de nieuwe indeling als de afwezigheid van de hekken. Dus voor mij absoluut
geen hekken, een duidelijke vooruitgang!
Ik zal eerst moeten gaan kijken voordat ik een mening kan geven.
Is prima zo heeft een vriendelijke karakter
Ja
Jawel
Je hoeft er geen hek omheen te zetten, de Mestreechteneer vindt je niet op het Vrijthof
Liever geen hekken, hopelijk kan dat nog in deze tijd.
Liever geen hekken, nodigt meer uit om plein te bezoeken en voor terrasbezoekers is het
plezieriger om naar te kijken.
Liever geen hekken, zorg voor open karakter van evenement
Liever geen hekken. (Wel 's nachts ter beveiliging)
Maakt niet uit
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Mag met of zonder hekken. als het maar gezellig is.
Moet men aan de cafebazen aan het vrijthof vragen die zijn toch nooit tevreden over wat er op
het plein gebeurt
Mooi zonder hekwerk. Voor mij als een van de vele fietsers niet altijd handig maar dan leren we
maar eens even te wachten op elkaar. :)
N.v.t.
Natuurlijk geen hekken !
Natuurlijk liever geen hekken, maar alleen als het om veiligheidsredenen moet. Zonder hekken is
het veel gezelliger en meer uitnodigend.
Nee
Nee, waarom wel?
Niet
Nooit meer hekken. Ook niet bij andere festiviteiten.
Hou het open
Prima zo zonder hekken. Geeft een opener blik/vergezicht
Tuurlijk zonder hekken. maar ik kan me voorstellen dat die hekken voor 's nachts nodig zijn
Veel beter, is toch geen gevangenis.
Voor mij hoeven die hekken niet
Voor mij hoeven er geen hekken omheen maar het zal zich vanzelf uitwijzen of het volgend jaar
de hekken er weer om moeten
Vraag : U publiceert in 1M'tr de uitslag zo staat er , doch hoe krijgen we dat weekblad ?
wordt NIET bezorgd !!
ergens verkrijgbaar ?
woon Ranbdwijck
Waarom hekken plaatsen,laat alles gewoon door elkaar heen lopen
Waarom hekken plaatsen? Er wordt toch geen entree gerekend...
Wel doen om vandalisme te verkomen
Wel hekken plaatsen i.v.m. Veiligheid
Wel hekken vernielingen
Wel hekken,houdt vandalen tegen die snachts daar rond lopen.
Wel raamwerken met bedrukte stoffen bekleding
Zeker geen hekken!
Zeker GEEN hekken.
prima zoals het nu is!
Zo weinig mogelijk
Zonder
Zonder hekken
Zonder hekken hou het open.
Zonder hekken maakt het vriendelijker en laagdrempeliger.
Zonder hekken, moet bij ieder evenement.
Zonder hekken!
Zonder hekwerk eromheen
Zonder hekwerk is veel prettiger. Ziet er dit jaar goed uit.
Zonder hekwerk met beveiliging

6

