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Aan het college en de leden van de raad van de gemeente Maastricht,
Bij deze vragen wij uw aandacht voor de volgende 3 zaken:
1. Winkelopening 2° Kerstdag . VBB is tegen het open stellen van de
e

winkels op 2 Kerstdag. De overwegingen in deze zijn dezelfde als
wij inbrachten bij het inspreken rond het thema koopzondagen.
2. Evaluatie evenementenbeleid. Een evaluatie van het
evenementenbeleid was voorzien en in een stadsronde zou VBB
haar standpunt hebben kunnen kenbaar maken. Helaas werd de
stadsronde op het laatste moment naar een vroeger tijdstip van de
dag verschoven en was onze vertegenwoordiger te laat omdat deze
verscheen op het moment dat die stadsronde zou plaats hebben.
Vraag: Is het college van plan alsnog een stadsronde te houden,
zodat VBB haar standpunt naar voren kan brengen en kan reageren
op eventuele vragen in deze?
3. Aanbesteding evenement op Vrijthof tijdens Magisch Maastricht.
VBB heeft kennis genomen van het uitschrijven van de
aanbesteding. Binnen dat kader wil VBB graag antwoord op de
volgende vragen:
Vraag 1: Is het college het eens met VBB dat door het formuleren
van de randvoorwaarden( carrousel, schaatsbaan,
horecavoorziening, reuzenrad, kerstmarkt) innoverende
concepten(bv concepten die uitgaan van het tot zijn recht laten
komen van de intrinsieke waarde van het Vrijthof -open en spatieus
met panoramisch zicht op de kerken-) worden uitgesloten?
Vraag 2: Is het college het eens met VBB dat (geldend voor alle
evenementen op het Vrijthof) ter bescherming van het karakter van
het erfgoed het Vrijthof, tijdens evenementen hekwerken,
woonwagens en tenten niet thuis horen op het Vrijthof, en het
Vrijthof niet ingericht mag worden als enclave en de inrichting
zodanig moet zijn dat de monumentale panden rond het Vrijthof erin
betrokken worden waardoor een totaal- beleving van het Vrijthof tot
zijn recht kan komen?
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