Dodenherdenking
Jaarlijks wordt op 4 mei de dodenherdenking gehouden in heel Nederland. Tijdens het werk
aan de A2-tunnel werd de jaarlijkse dodenherdenking in Maastricht verplaatst naar het
Herdenkingsplein in de binnenstad.

1 Heeft u de dodenherdenking op het Herdenkingsplein in de
binnenstad de afgelopen keer bijgewoond?
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Op vraag "1 Heeft u de dodenherdenking op het Herdenkingsplein in de binnenstad de afgelopen
keer bijgewoond?" antwoordt 88% van de respondenten: "Nee".

Toelichting
Ja




Ik ben zelf veteraan en doe elk jaar mee herdenken
Toelichting hieronder is niet juist! Beter navragen.

Nee







De dodenherdenking dient plaats te vinden op het Koningsplein
Dit hoort niet op het herdenkingsplein
Dit is niet de juiste plek om dodenherdenking te houden.
Ga altijd naar de herdenking in Heer, raadhuisplein
Gekozen om een herdenking elders te doen, aangezien deze op het Herdenkingsplein
werd gehouden; een plaats wat op geen enkele wijze refereert naar de gebeurtenis
Herdenkingsplein? waar ligt dat
Ik ben niet geweest maar ik doe wel mee met de nationale dodenherdenking en ben stil
om 20.00 uur.
Ik ga nooit naar dodenherdenkingen
Ik heb er eerlijk gezegd niets meer mee. Ik gedenk de doden op andere momenten. Net
zoals ik Rooms Katholiek ben, niet meer naar de kerk ga, maar toch geloof in mijn eigen
omgeving.Echt gruwelijk wat er in het verleden gebeurd is met mensen in de oorlogen,
maar dit is van alle tijden en gebeurd heden ten dagen erg genoeg ook nog. Maar wat heb
je aan zo.n herdenking? Het de kinderen blijven inproppen dat de Duitsers toen zo slecht
zijn geweest? De mensen die nu leven in Duitsland worden hier nog altijd op aangekeken
en ik vind dat dit nu wel eens mag ophouden.
Ik herdenk meestal thuis.
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Ik was in die periode met vakantie.
Ik was op vakantie
Ik won ze bij op het vRaadhuisplein
In Heer is ook jaarlijks een dodenherdenking en daar ga ik naar toe. Het wordt er stijlvol
gedaan en is tevens intiem en telkens weer emotioneel
Meestal doen we dit in ons eigen dorp of via de dodenherdenking op tv
Mijn zoon heeft de herdenking wel bijgewoond met de scouting. Ik heb hem gehaald en
gebracht.
Omdat ik het daar niet sfeervol vind.
Omdat ik van mening ben dat de dodenherdenking op het Koningsplein bij het officiële
herdenkingsmonument dient plaats te vinden.
Samen met de omliggende buurten hebben de herdenkingen tot nu toe steeds
plaatsgevonden.
Sfeerloos plein
Wegens ziekte en ik vind dat het weer op het koningsplein moet plaats vinden
Werk verplichting.
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De gemeente deed de toezegging om de dodenherdenking terug te laten keren naar het
Koningsplein wanneer de werkzaamheden aan de A2-tunnel klaar zouden zijn. Op het
Koningsplein staat immers het bevrijdingsmonument. Het comité 4 mei gaf onlangs aan dat
het de dodenherdenking graag op het Herdenkingsplein wil blijven gedenken.

2 Wat is volgens u de meest geschikte locatie voor de
jaarlijkse dodenherdenking?
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nodig
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Een andere locatie
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Ik heb geen voorkeur

Het Koningsplein

Het Herdenkingsplein
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Op vraag "2 Wat is volgens u de meest geschikte locatie voor de jaarlijkse dodenherdenking?"
antwoordt 54% van de respondenten: "Het Koningsplein".

Een andere locatie, namelijk:











Algemene Begraafplaats Tongerseweg
Beeldengroep is daar speciaal als herdenking geplaatst, zet traditie voort.
Groeme loper
Ik meen dat de bevrijding vanaf hier naar de rest van de stad plaats vond.
Locatie met ruime parkeer gelegenheid
Misschien elk jaar een andere omgeving?plaats?
St Pieters berg
Vrijthof (4x)
Vrijthof natuurlijk
Vrijthof of Markt

Toelichting
Het Koningsplein






Afspraak is afspraak.
Blijft toch traditie he!! Aan de verhalen te lezen was het toch het
Koningsplein waar de inval was en tevens de bevrijding. Wil niet zeggen dat
het nergens anders kan. Men kan ook af en toe eens switchen..En OVERAL
wonen mensen. Bereikbaarheid? Tja, krijg je daar echt meer mensen voor
op de been?
Daar waar het monument staat, al jaren, daar moet de dodenherdenking
dan ook zeker blijven.
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Het
Herdenkingsplein






Een andere
locatie, namelijk:





De H. Mis kan ook bij Pastoor Jeuken worden gecelebreerd
Er staat daar al vele tientallen jaren een monument dat onlosmakelijk
verbonden is met de herdenking. Simpeler kan ik het niet zeggen.
Het is traditie getrouw op het Konings plein en dat moet zo blijven en nota
bene het stads bestuur heeft toegezegd dat het zou terug komen op het
Koningsplein doe je dat niet dan bedonder je de burger, afspraak is
afspraak.
Het monument geeft als vanzelf de herinnering prijs van hoe het in de
oorlog kan zijn. Herdenken is dan heel eenvoudig. Ter plekke hoeft dan ook
niet zo veel tra-la-la te worden opgezet. Alhoewel inderdaad het
herdenkingsplein intiemer kan zijn. Maar zoals vooraf beloofd en toegezegd
Plus de echte plek Koningsplein, blijft dat zeker de voorkeur houden.
Hier staat een prachtig bevrijdingsmonument. En hier is de bevrijding van
Maastricht (Wyck) begonnen.
Ik ben zelf veteraan en doe elk jaar mee herdenken, op het Koningsplein is
het niet zo weggestopt als op het herdenkingsplein.
Ik vind de herdenking op het Herdenkingsplein te kleinschalig en het ziet uit
alsof niemand hrt mag zien.
Is van oudsher een mooie locatie en nu nog mooier door de groene loper!
Ivm het bevrijdingsmonument
Laat beeld staan en houdt traditie in ere... Verplaatsen van beeld en/of
herdenkingslocatie is absolute onzin.
Omdat daar het bevrijdingsmonument staat
Ruimtelijker, mooiere plaats
Traditie
Zonder twijfel het Koningsplein daar hoort het thuis bij het
oorlogsmonument.
De herdenking is niet alleen voor de bevrijding 1944 bedoeld maar ook voor
alle andere slachtoffers Indië en alle vredes actie
Nieuw Guinea
Dodenherdenking is wat anders dan een herdenking van de bevrijding bij
het Bevrijdingsmonument.
Intiem, in het centrum.
Andere mogelijkheid is om een plaats te vinden waar meer "toevallige"
passanten het zien en daardoor misschien ook er aandacht aan komen
geven uit nieuwsgierigheid
Navragen!
Het vrijthof heeft de naam te danken aan het feit dat in de geschiedenis er
3 pilaren over het vrijthof verspreid stonden en alleen daar tussen was
vrede. Over de rest van de stad was oorlog. Bovendien was hier ook de
hoofdwacht gevestigd dus het is daarom een mooie plek
Op deze begraafplaats liggen de meeste oorlog-slachtoffers. Maar ook hier
liggen vele militairen begraven die in deze lastige tijd zijn gesneuveld. En
niet te vergeten het monument van de gesneuvelde Maastrichtse jongens
die het leven hebben gelaten in Nederlands Indie. Zij zijn gesneuveld door
de kapitaalkrachtige personen in ons land, die met geweld alle bedrijven in
deze oude Kolonie wilde terug hebben.
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Geen, een fysieke
herdenking is niet
nodig



Waar houdt het op, die dodenherdenking. Moeten 'we' dan ook maar de
doden tijdens de 9 belegeringen van Maastricht gaan herdenken, zo vanaf
1407? Of doe zoiets als in Ieper (B), waar al 90 jaar lang elke avond de 'Last
Post' wordt getrompetterd, ter herdenking aan de 1e wereldoorlog!!!

Ik heb geen
voorkeur



De naam Herdenkingsplein is weliswaar passend, maar het
oorlogsmonument op het Koningsplein is duidelijker.
(Helaas moeten de aanwezigen dan wel die vreselijke kont van de bronzen
Engel op de nieuwe rotonde aanzien.)
Er moet wel een herdenking blijven. Altijd, dit mogen we nooit vergeten.
Ik heb alleen maar ervaring met het Koningsplein, wekte eveneens
diezelfde emotie op zoals in Heer
Ik vind het belangrijk dát er herdacht blijft worden!!! Locatie liefst op een
plaats die voor iedereen gemakkelijk bereikbaar is (bushalte etc.)
Wel belangrijk om te herdenken!





Weet niet



Omdat op het Koningsplein daadwerkelijk linken liggen met het
oorlogsgeweld zou het logisch zijn om het daar te houden. Zeker ook na
toezegging van de gemeente.
maar er zit ook wat in om het op het herdenkingsplein te houden; intiemer,
beter beheersbaar
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2.1 Kunt u toelichten waarom uw voorkeur uitgaat naar het Koningsplein?
(n=227)
Toelichting (95%):






































1. Het monument. 2 Een veel sfeervollere plaats.
1.Er staat een prachtig monument 2. De omgeving is rustig en groen 3. In Maastricht oost wonen
meer mensen dan in west 4. spreiding van activiteiten 5. Belofte maakt schuld
Aangezien daar het bevrijdingsmonument staat dat een indrukwekkende weergave geeft van de
tweede wereld oorlog. De visualisering zal indrukwekkender zijn.
Aanwezigheid bevrijdingsmonument
Afspraak moet nagekomen worden. Beter bereikbaar. De dodenherdenkingsplek van Maastricht
Als kind herinner ik mij dat daar de dodenherdenking was ( ik ben nu 71 ) waarom nu ergens
anders , en trouwens welke plek is beter ?
Altijd geweest
Altijd geweest daar hecht me aan zeker de senioren
Beeld
Beeldengroep
Bekende plaats waar het al jaren gehouden werd.
Bestond al voor het herdenkingsplein
Bevrijdings monument
Bevrijdingsmonument en VEEL sfeervoller!.
Bevrijdingsmonument staat daar en beter bereikbaar dan midden i stad
Bij 't beeld wat daartoe bedoeld is..
Bij het bevrijdingsmonument
Bij het bevrijdingsmonument is de meest logische plaats
Bij het Limburgs Bevrijdingsmonument van Charles Eyck en niet bij een dode boom.
Bij het monument
Bij het, juist voor die gelegenheid gemaakte prachtige beeldengroep!
Centraal en rustig gelegen
Centraal gelegen, dicht bij station en goed bereikbaar
Daar “hoort het te zijn”
Daar gelegen monument
Daar heeft het altijd plaatsgevonden en staat het herdekkingsmonument
Daar hoort het thuis !
Daar hoort het thuis herdenkings plein is saai en doods.
Daar hoort het thuis omdat daar het monument staat.
Daar is het altijd al geweest, bij de prachtige toepasselijke beeldengroep van Charles Vos!!!
Daar is het altijd geweest (2x)
Daar kan het grootser en dat heeft het nodig.
Daar staaat het Bevrijdingsmonument, is er nu ook mooier geworden. Geeft ook waarde als er
geen herdenking is.
Daar staat het bevrijdingsmonument
Daar staat het bevrijdingsmonument en daar heeft het altijd plaats gevonden voor aan de tunnel
gebouwd werd. Het parkeren van de auto is rond het Koningsplein ook veel prettiger en
goedkoper voor de mensen die van de auto afhankelijk zijn. Denk hier bij aan de senioren die
vaak toch graag zo'n gelegenheid willen bijwonnen. Het is veel beter toegankelijk dan de oude
binnenstad.
Daar staat het bevrijdingsmonument en heeft altijd de Dodenherdenking plaatsgevonden.
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DAAR STAAT HET MONUMENT EN DAT IS DUS LOGISCH
Daar staat het monument, is veel ruimtelijker en nu met de Groene loper, rustig en mooiere
omgeving.
Daar staat het monument. Een het is zeer toegankelijk.
Daar staat het oorlogsmonument en daar zijn de meeste maastrichtenaren mee opgegroeid dat
daar de herdenking is.
Daar staat immers het bevrijdingsmonument
Daar staat immers het bevrijdingsmonument!
Daar staat immers ook het bevrijdingsmomument en nu de A2 (nagenoeg) gereed is is dit een
mooie plek.
Daar staat ook het monument, geen verkeersoverlast meer vanwege de tnnel.
Daar waar het was moet het blijven. Dat is voor velen De plaats.
Daar was het al altijd.
Daar was het altijd
Daar was het voorheen en dat moet zo blijven
Daar werd deze voor de aanleg van de A2 ook gehouden
Dat is altijd zo geweest en nu extra mooi met de Groene Loper.
Dat is bij het Bevrijdingsmoment.
Dat is de originele plaats. Ruimte is nu zo mooi dus terug. Tenslotte was de locatie
Herdenkingsplein tijdelijk
Dat is van oudsher de plek
De aanwezigheid van het historische bevrijdingsmonument
De ambiance en de rust, zeker nu het verkeer onder de grond zit.
De beste plek
De historie
De plaats én het aldaar geplaatste monument geven mij get gevoel aldaar waardig te kunnen
herdenken
De rol van het koningsplein tijdens de bevrijding, het prachtige monument op een prachtige
nieuw ingerichte parkachtige locatie en niet onbelangrijk niet alles moet geconcentreerd worden
in de binnenstad maar meer verspreid over geheel maastricht
Denk traditie, hier staat ook het bevrijdingsbeweging. Verder hoeft niet alles naar de binnenstad
verplaatst te worden
Deze plek heeft de meeste uitstraling en was altijd, voordat Avenue A2 begon, de ideale plek.
Dit is al jaren de plaats geweest
Dit is de eerste en enige plek
Dit is een goede locatie
Dit is een traditie die in ere moet worden gehouden.
Dodenherdenking is een traditie en deze traditie hoort thuis op het Koningsplein
Dodenherdenking is voor mij de plek bij het mooie monument dat er staat het is 22 jaar nooit ter
discussie geweest en nu er een fantastische groene loper is en er over enkele jaren alles weer
bewoond is met nieuwe bewoners moet ook dit monument naar de binnenstad verhuizen mijn
verstand laat mij in de steek ik hoop dat dit dus maar een droom is geweest.
Een geschikte plek mooie omgeving daar was het vroeger altijd! Herdenkingsplechtigheid is een
niets zeggende binnenplaats.
Entourage enz. Van Koningsplein straalt rust en sfeer uit.
Er staat een prachtig bevrijdingsmonument op het plein waar de herdenking zo lang heeft plaats
gevonden
Er staat een prachtig monument, geen mooiere plek
Er staat niet voor niet een beeld
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Gevoelsmatig
Gezien het verleden
Goede tradities moeten niet worden verbroken
Herdenkingsplein heeft totaal geen uitstraling. Het was veel mooier op het koningsplein. De
omgeving is aleen maar beter geworden.
Het bevreidingsmonument staat daar en de spreiding van publieke bijeenkomsten door de
gehele stad is beter voor Maastricht
Het bevrijdingmonument staat niet voor niets op het Koningsplein, ongeveer vanuit deze
zuidelijke richting zijn de bevtijders destijds gekkmen. Naast het op die plaats herdenken is het
ook goed de gevallenen daar te herdenken. Het Herdenkingsplein is slechts een naam zonder
relatie naar de oorlogen.
Het bevrijdings monument is er speciaal voor de herdenking
Het heeft ruimte en is monumentaal
Het hoort hier thuis bij t monument zelf
Het is een traditie en het K-plein leent zich daar het beste voor
Het is er altijd al geweest en zeker met het monument dat er staat
Het Koningsplein heeft meer allure. Bovendien moet dat hele gebied aandacht krijgen.
Het monument, boost voor nieuwe Park. Niet alles in het centrum.
Hier is het herdenken begonnen de eerste bevrijders kwamen in het gedeelte van Maastricht dat
Wyck heet
Hier staat ook het monument voor de gevallenen
Historisch
Historisch gezien veruit de beste optie.
I.v.m het monument
Ideale plaats bij oorlogsmonument
Ik denk dat dat daar de bevrijding het eerst was en toen de rest van de atad
Ik denk dat het komt doordat ik voorheen altijd naar het koningsplein ging voor de herdenking.
Bovendien is het een mooie locatie, vooral na alle werkzaamheden.
Ik vind het belangrijk dat het bij het grote oorlogsmonument plaats vindt
In 2000 ben ik in maastricht komen wonen en dodenherdenking op het koningsplein heeft indruk
gemaakt, andere locaties minder.
In het verleden altijd daar. twee feiten zijn hier gebeurd (KP)
Inherent aan het standbeeld
Is al zolang ik me kan herinneren daar waarom nu verplaatsen.
Is altijd al daar geweest,en vind dat de beste locatie en dat moet zo blijven
Is altijd daar geweest en nu met de groene zone de ideale plek.
Is altijd de plek geweest om te herdenken . Ook de beste plaats daar er ook de beelden van de
soldaten staan
Is gezien de jarenlange historie bij uitstek geschikt. En wordt nu ook niet meer gestoord door
luidruchtig verkeer. Daarbij is het Herdenkingsplein met omringende bebouwing min of meer een
uitkijkplaats voor omwonenden.
Is van oudsher de dodenherdenking gehouden bij het monument van Charles Eyck. Wat sfeer
betreft ook een betere locatie dan het kille Herdenkingsplein.
Is van oudsher DE locatie om de jaarlijkse dodenherdenking te houden. De gemeente heeft
destijds ook toegezegd dat de herdenking terug zou komen op het Koningsplein zodar de
tunnelbouw klaar zou zijn. Het 4 meicomité moet zich m.i. daarin voegen.!!
Ivm het bevrijdingsmonument
Jarenlange traditie
Koningsplein een open karakter
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Kort bij station
Met name vanwege de beeldengroep van Charles Eyck
Monument (2x)
Monument en is geschikte plek
Monument staat daar.
Monument, de naam, de straks parkachtige omgeving, ruimte, gewoonte (2x)
Mooi gebied en ruimtelijk
Mooie historisch verantwoorde locatie bij monument.
Mooie omgeving met de groene loper en dan is er natuurlijk veel plek voor de mensen die willen
herdenken
Mooie rustige plaats
Mooie traditie voor die plek
Na upgraden van de omgeving is dit nu helemaal de perfecte omgeving
Niet alles in Maastricht centrum organiseren, Wijck en Groene Loper verdienen ook aandacht
(van oudsher)
Nieuwe groene loper, groot grasveld en het herdenkingsbeeld
Nu de groene loper is voltooid is de plaats bij het bestaande monument het meest geschikt
O.a. omdat hier het begin en het einde van de bezetting was.
Om dat het daar behoord te zijn met het mooi moniment
Om de jarenlange traditie dat hier de dodenherdenking werd gehouden weer opnieuw gestalte
te geven.
Om de traditie in ere te houden en omdat de bevrijders daar het eerste zijn geweest. Namelijk
aan de Scharnerweg.
Omdat daar het bevrijdi gsmonument staat en daar is een mooi grasveld. is daar altijd geweest,
waarom moet alles naar het westen van de stad gaan.
Omdat daar het bevrijdingsmonument staat en de locatie is heel toegankelijk
Omdat daar het monument staat van bevrijding
Omdat daar het standbeeld staat en dit spreekt boekdelen en daar de traditie is begonnen en
moet terugkeren
Omdat dat toch altijd de plek is
Omdat die plek nu nog mooier en geschikter is als voorheen
Omdat dit altijd zo is geweest dus vanwege de traditie
Omdat er een beeld staat dat met de oorlog te maken heeft
Omdat het al zoveel jaren op het plein is, waarom moet het naar de andere kant van de stad.
Omdat het daar altijd is geweest.
Omdat het daar altijd was
Omdat het daar vroeger ook was en vanwege het realiseren van de groene loper een mooie
lokatie
Omdat het voorheen altijd is gehouden bij het kunstwerk
Omdat hier het bevrijdingsmonument staat
Omdat hier het enige echte herdenkingsmonument staat.
Open plek, aangrijpend beeld; Herdenkingsplein een sombere, grauwe plek.
Open, Oorlogsmonement, groot, goed bereikbaar, uitnodigend
Openlijkere sfeer en meer parkeergelegenheid in de buurt dan in centrum van Maastricht.
Ruime gelegenheid en mooi monument
Sinds jaar en dag de locatie bij het oorlogsmonument
Sommige tradities moeten in ere worden gehouden
Staat bevrijdings monument en is vlakbij waar onze bevrijders maastricht binnen kwamen
Staat een monument, vrij toegankelijk en is altijd het herdenkingsmonument geweest.
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Staat het monument en daarbij afspraak is afspraak.
Stadspark Oost helemaal opgeknapt. Duitsers zijn daar binnen gekomen en van die plek rukten
ook de Amerikanen op.
Stemmige plek, rustig gelegen en prachtige omgeving vanwege de groen loper
Stukje history
Toelichting van Bronzwaer
Toepasselijk en traditiegetrouw bij het bevrijdingsmonument
Toezegging van gemeente en daar staat bevrijdingsmonument.
Traditie (7x)
Traditie en monument
Traditie herstellen / starten op deze mooie plek
Traditie in stand houden
Traditie moet gehandhaafd blijven en met de invulling van de "Groene Loper" is dit een
schitterende locatie voor dit jaarlijks evenement
Traditie van vroeger en hommage aan eyck het monument
Traditie, aanwezigheid monument, beter bereikbaar
Traditie, beste plek
Traditie, daar heeft de herdenking altijd plaatsgevonden en daar staat ons Oorlogsmonument.
Traditie, meest logische en sfeervolle keuze
Traditie. De dodenherdenking in Amsterdam gaat toch ook niet ergens anders plaatsvinden.
Traditionele locatie
Van oorsprong daar altijd geweest en moet daar blijven.
Van oudsher de plaats om te herdenken
Van oudsher het meest geschikt
Van oudsher op deze plek.
Vanoudsher zo geweest.
Vanwege de aanwezigheid van het bevrijdingsmonument (2x)
Vanwege de traditie en stanbeeld en omgeving
Vanwege het beeld wat herinnert aan de oorlog.
Vanwege het bevrijdingsmonument
Vanwege het monument. Daarnaast vind ik de nieuwbouw op het herdenkingsplein geen sfeer
hebben en de nieuwe inrichting van het koningsplein heeft dit wel.
Vanwege het oorlogsmonument
Vanwege het prachtig bevrijdingsmonument.
Vanwege het prachtige bevrijdingsmonument van Charles Eyck,mooie omgeving
Vanwegen het monument
Veel aangenamere omgeving om dit feit te herdenken.
Veel geschiktere ruimte
Veel meer allure door het prachtige monument, een van de weinige gelegenheden waarbij
Maastricht-oost de gastheer van een Maastrichts evenment kan zijn
Veel ruimte en monument staat er al vanouds
Vooral door de groene loper een mooiere locatie!
Voortzetten van de traditie en daar staat het officiële monument gemaakt door Charles Eijk
Vw bevrijdingsmonument, dat staat daar toch niet voor niks. 1 x per jaar extra in de picture lijkt
me een goede zaak!
Waarom moet het altijd anders laat ook eens iets bij het oude vertrouwde
Was toch altijd al zo
Woon in de buurt
Zeker nu er de groene loper is en ook het beeld dat er bij hoort
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Zeker nu met de groene loper was altijd en is de geschikte plek
Zie boven
Zie hierboven
Zie hierboven: de extra toelichting
Zie onder
Zie punt 2
Zie vraag 2
Zie2
Zoals aangegeven hier staat het bevreidingsmonument. Afspraak is afspraak.

Weet niet (5%)
Toelichting
Toelichting: 







4mei comitee geeft een motivatie uit gemakzucht.
Daar staat het monument, en zeker nu, met de Groene loper, is het een mooie
plaats. Het herdenkingsplein is lelijk en kararkterloos
Het Koningsplein is mooi gelegen, zeker nu met de Groene Loper. Het Monument
staat daar. Het Herdenkingsplein is lelijk en karakterloos. Maar ja, het
Herdenkingsplein ligt in het Centrum, en aan de "goede" kant van Maastricht....
Het Koningsplein, zo tussen Wyckerpoort, Wittevrouwenveld en Scharn, zal
misschien te min zijn voor het 4 mei comité?
Iets wat al jaren gedaan word moet men niet veranderen
Niet alles in centrum, boost voor nieuwe park. Aanwezigheid monument
Nu is het een prachtige omgeving, rust en stilte.
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2.1 Kunt u toelichten waarom uw voorkeur uitgaat naar het
Herdenkingsplein? (n=59)
Toelichting (78%):








































Als u met het Comité Dodenherdenking Maastricht contact opneemt, wordt u volkomen juist
geÏnformeerd over het hoe en waarom.
Beknopt en rustig
Beste locatie en bereikbaarheid
Bomen Est omen
Centraler gelegen.
Centrum van de stad, monument verplaatsen
Continuiteit is belangrijk
Daar is geen grasveld en wordt zodoende ook niet vernield
De beslotenheid, je staat 'ingesloten' door de woningen eromheen.
De naam van het plein
De naam zegt het al
De naam zegt het!
De omgeving beter in het centrum. Ook rustiger
De optimale plaats voor deze ceremonie
Deze plek is "intiemer"
Herdenken van doden
Herdenking is meer dan alleen de bevrijding Indie Nieuw Guinea en alle andere vredes actie`s
Herdendingsplein is centrale
Het antwoord ligt in de pleinnaam.
Het benadert meest het doel,
Het besloten karakter/ het hart van de stad/ afwezigheid verkeer.
Het is een intiem plein.
Ik vind het een mooie, intieme locatie. Het plein is 'rond' en niet zo groot, waardoor er veel
meer een 'samen'-gevoel was dan op het Koningsplein.
Intiem en in het centrum
Intiem, groot genoeg voor het aantal bezoekers, heet niet voor niets zo.
Intieme, sfeervolle lokatie. Koningsplein heeft het Bevrijdingsmonument, met juichende
mensen. Dat is iets anders dan het herdenken van de omgekomen mensen.
Intiemer (2x)
Is het altijd geweest dus wasrom veranderen
Is intiemer, verkeersvrij en rustiger. Daarnaast gaat het hier om dodenherdenking, bij een
bevrijdingsmonument passen meer feestelijkheden.
Korte afstand van de kerkelijhke doden dienst.
LIGT CENTRAAL IN DE BINNESTAD
Ligt op een mooiere plek in de binnenstad.
Logiscj
Minder verkeershinder (geluid)
Om dat het plein zo heet en mooi in de binnenstad licht
Omdat daar het bevrijdingsmonument immers staat.
Omdat het 4 mei comité dit als voorkeur heeft.
Ontlast andere locaties..en de naam van het plein vraagt er om!!!
Op het oranjelein staat het bevrijdings monument; niet van doden herdenking
Toepasselijke naam
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Traditie, en de gesch
Veel intiemere herdenking, koningsplein is te groot voor het aantal deelnemers
Voor mij dichterbij en beter te bereiken zowel per fiets als openbaar vervoer
Waarom veranderen, en als, dan bij de engel.
Zie 2

Weet niet (22%)

13

2.1 Kunt u toelichten waarom uw voorkeur uitgaat naar uw voorgestelde
locatie? (n=155)
Toelichting (82%):






































1. Het monument. 2 Een veel sfeervollere plaats.
Al beantwoodr
Beeld
Beter bereikbaar en toegankelijker voor de mensen.
Beter berikbaar en monument.
Betere uitstraling
Bevrijdingsmoment is onleesbaar met dodenherdenking verbonden.
Daar hoort het van oudsher te zijn. Voor mijn gevoel..
Daar is het van oorsprong de traditie ontstaan en hoort het terug te keren. en het standbeeld
spreekt boekdelen
Daar staaat het Bevrijdingsmonument, is er nu ook mooier geworden. Geeft ook waarde als er
geen herdenking is.
DAAR STAAT HET MONUMENT !
Daar staat het monument en de herdenkingen zijn altijd daar geweest.
De huidige plek op herdenkingsplein lijkt wel een intiemfeestje
De visualisering van de 2 de WO is doordat monument indrukwekkender, een live TV Maastricht
uitzending zal nog meer het belang van Vrede benadrukken
Een gegroeid historische gebeurtenis
En er jaar en dag op deze plek de herdenking plaatsvond en met de groene loper uitermate
geschikt is om deze plek weer te gebruiken
Er verandert al zoveel. Koningsplein is juiste plek . Dus prima
Er zal op het koningsplein altijd een herdenking blijven. Al eens gezien hoeveel mensen zich daar
de afgelopen jaren toch hebben blijven verzamelen ?
Er zullen zonder twijfel goede alternatieven te bedenken zíjn
Eyck monument en traditie en vooral nu de ligging ,super
Gewoon de ideale locatie.
Goede parkeer gelegenheid
Heb ik al gezegd
Heb ik hierboven al gedaan
Herdenkingsplein moeilijk te bereiken.
Herdenkingsplein vind ik maar niks
Het bevrijdingsmonument staat daar niet voor niets.
Het Bevrijdingsbeeld van Charles Eick is het bedoelde IJkpunt.
Het is al jaren zo
Het is nu een fantastische omgeving.
Het Koningsplein is een veel mooiere en voor dit feit beer geschikte lokatie
Het monument is hier speciaal voor opgericht en het is nabij de plek waar de geallieerde
strijdkrachten Maastricht binnen kwamen.
Het monument staat daar ook
Iedereen weet waar het ligt.
Ik heb het net verteld!!!!!!!
Ik vind het Koningsplein ook een open en mooie groene locatie. Beter geschikt dan het besloten
stenen plein.
Ik vind ik dat er daar meer eer wordt aan gedaan aan alle gevallende
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Is er altijd geweest en het modiment heeft wat.
Is gewoon de beste locatie bij het bevrijdingsmonument
Jarenlange traditie
Lijkt me ook beter te bereiken
Makkelijk en bewaakt
Monument (2x)
Mooiere open ruimte met beeldengroep en vlam
N.v.t. (3x)
Niet alles hoeft in het centrum te gebeuren
Nogmaals. traditie. we kwamen vroeger me de fanfare naar het Koningsplein
Nu is het een rustige locatie
Nvt
Nvt.
Om dat het daar behoord te zijn
Omdat daar het bevrijdingsmonument staat.
Omdat daar het Bevrijdingsmonument staat. En er meer ruimte is.
Omdat het een prima locatie is, en er het bevrijdingsmonnument staat!
Omdat hier het begin is van de eerste herdenkingen Herdenkingsplein was maar voor even !
Ook een mooi monument staat er
Prachtig monument in een groene omgeving.
Ruim, plaats voor een ieder, geen a2 verkeer meer, standbeeld spreekt tot mijn verbeelding.
Rust, genoeg ruimte.
Sfeervolle locatie.
Traditie
Tradities
Vanwege de aanwezigheid van het bevrijdingsmonument
Vanwegen het monument aldaar
Waarom verandering het is een mooie locatie, vooral nu de groeneloper klaar is !!!
Was er vroeger vaker erbij
Welke locatie beter met zo.n afmeting ?
Zeker geschikt nu de tunnel klaar is.
Zelfde als 2.1
Zie 2.1 (15x)
Zie 2.1?
Zie 2.1. (2x)
Zie 2.1. Zins jaar en dag heeft het daar plaatsgevonden en nu moet het daar terug zeker gezien
de ligging aan de groene loper.
Zie 2.1........
Zie antwoord 2.1
Zie antwoord vraag 2.1
Zie bij 2.1
Zie boven (10x)
Zie boven; vreemde vraag.
Zie boven. (2x)
Zie boven. Kan me wel voorstellen dat als er maar weinig mensen komen de locatie Koningsplein
wat leeg aan doet.
Zie boven....
Zie bovenstaand
Zie hierboven (3x)
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Zie hiervoor (2x)
Zie mijn antwoord onder 2.1.
Zie punt 2
Zie vorig antwoord
Zie vorige opmerking
Zie vorige toelichting.
Zie vraag 2.1. is identiek.
Zie2.1
Zo is het vanaf het begin is geregeld
Zo laten zoals het was

Weet niet 18%
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1. Onderzoeksverantwoording

Onderzoek
Onderwerpen

Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Gemiddelde duur invullen van enquête
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

TIP Maastricht
Dodenherdenking
Fietsenstalling station
Limburgs dialect
16 augustus 2018 tot 28 augustus 2018
429
4,7% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
12
3 minuten en 39 seconden
29 augustus 2018
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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