Pomysły dotyczące centralnej części rynku:
 więcej miejsc do siedzenie, w tym oparcia do ławek przy drzewach,
ławki w kwadracie (by móc łatwiej rozmawiać)
 plac zabaw na rynku dostosowany do różnych stref wiekowych
 huśtawki, boisko
 miejsce do rysowania po murach
 piaskownica
 piaskownica dla psów
 więcej oświetlenia, lampki na drzewach
 kosze na śmieci, popielniczki
 kameralne występy muzyczne, teatralne i inne kreatywne okresowe
działania
 tańce/potańcówki w odpowiednich, nie przeszkadzających
godzinach i dniach

Pomysły na część rynku dookoła fontanny+ pierzeja północna:
 zasłonięcie trasy W-Z – np. żywopłotem
 mobilne meble, stoliki+ krzesełka + leżaki, wygodne przebywanie
na placu w słoneczne dni
 tablica informacyjna – co słychać na Mariensztacie?
 GRA W SZACHY – rysunek szachownicy w nawierzchni placu
 na północnej pierzei(przy trasie WZ) pawilon kawiarniany razem
toaletą
 stolik do gry w szachy przy balustradzie
Pomysły dotyczące parkingu i arkad:
 przedłużenie ścieżki rowerowej
 podjazd dla rowerów przy Nowym Zjeździe
 więcej zieleni
 stojaki rowerowe
 kurant – przywrócenie sygnału wybijającego pełne godziny
(nieuciążliwego dla mieszkańców)  wykorzystanie ładnego
elementu mozaiki
 iluminacja i oświetlenie PUNKTOWE
 uwidocznienie detali w podcieniach
 uatrakcyjnienie ławki przy parkingu (teraz kamienna i ziemna!)
 toaleta publiczna przy parkingu autobusowym
 więcej usług
 ujednolicenie oświetlenia
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połączenie rynku z parkingiem (przejście – zejście)
blisko stacja Veturillo

Pomysły ogólne, dotyczące całej przestrzeni:
 więcej atrakcji dla starszych mieszkańców, działania integrujące
lokalną społeczność, wymiana umiejętności sąsiedzkich
 turnieje w bule
 hot spot Mariensztat
 wygodne podjazdy dla niepełnosprawnych i matek z wózkami
 drogowskazy i tablice informacyjne  z informacją komunikacyjną
o tym co jest blisko i o tym co dzieje się na miejscu
 bukiniści, czasowe bazarki owocowo-warzywne
 kino letnie
 lokal 21a jako osiedlowy klub kultury dla mieszkańców
 inicjatywy cementujące społeczność placu, zaproszenie dla tych,
którzy siedzą w domach
 zbiórka wspomnień mieszkańców – skarbnica wiedzy
 stworzenie miejsca spotkań NA RYNKU, a nie w jego rogach,
granicach
 menadżer placu, który dbać będzie o leżaki, roślinność, kosze itp.
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