
   
 

Mijn naam is Nicole Ramakers, 49 jaar jong. 

 

Ik woon aan de Burgemeester Murisstraat 14 te Meerssen. Ik heb 4 kinderen, 

namelijk 3 dochters, Demi, Robin, Julia en een zoon Youri. Mijn partner is Berry 

van Rijswijk. 

Ik ben 8 jaar geleden als vrijwilliger betrokken geraakt bij Ontmoetingspunt De 

Ketel in Meerssen. 

Inmiddels ben ik werkzaam als opbouwwerker bij MIK-PIW en als Coördinator 

bij Ontmoetingspunt De Ketel. We kunnen in De Ketel o.a.  veel betekenen 

voor ouderen en voor mensen met een beperking. 

Via de politiek kan ik nog meer voor mijn medemens doen en daarom heb ik 

mij verkiesbaar gesteld voor Lokaal DNA. 

Graag gaan wij in gesprek met U over zaken waar meer aandacht aan 

gegeven moet worden, maar zeker ook over onderwerpen die wel al goed 

gaan. Mijn telefoonnummer is 06-58862402 of mail naar 

Nicole.Ramakers@lokaaldna.nl. 

We moeten het met z’n allen doen. Samen sterk en sociaal. De hele 4 jaar en 

niet alleen maar mooie woorden tijdens de verkiezingen. Wij willen met U in 

gesprek gaan. U ook met ons? 

 

Als vrijwilliger ben ik verder ook actief als: 

Voorzitter van de oudervereniging De Wereldster in Meerssen. 

Bestuurslid van de oudervereniging van de Talententuin. 

Vrijwilligster bij TSO Stichting Tussen De Middag (Opvang op school) 

 

Graag wil ik mij namens Lokaal DNA inzetten voor alle dorpen binnen onze 

gemeente; dus voor zowel Ulestraten, Bunde, Rothem, Geulle als ook voor 

Meerssen. 

Mijn hart gaat daarbij vooral uit naar de ouderen en mensen in kwetsbare 

posities binnen onze gemeenschap. Zo ook voor de jeugd die veel aandacht 

nodig heeft, zowel thuis als ook op straat. 

Daarom zijn onze verenigingen en vrijwilligers van groot belang voor de lokale 

gemeenschap. Het dorpsgevoel en betrokkenheid is de kracht binnen onze 

Gemeente. 

 

Eenzaamheid en armoede moeten de wereld uit; om te beginnen binnen ons 

eigen Meerssen. 
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Onze ondernemers hebben het zwaar, dus deze moeten we ondersteunen 

daar waar mogelijk is. Meer evenementen organiseren om mensen naar de 

dorpen te trekken. Burgerinitiatieven verdienen meer waardering. 

 

Beter communiceren in een begrijpelijke taal (Jip en Janneke wordt weer 

gebruikt). 

Kunst en Cultuur en creatieve uitingen stimuleren. Er is veel kennis onder onze 

inwoners. Maak daar als gemeente dan ook gebruik van. 

Waardeer het kindervakantiewerk en de belangen van de mantelzorg op! 

Haal de rotzooi van de straat en egaliseer de stoepen. Laat onze groene 

omgeving bloeien. Reguleer het water in de beken.  

 

Laten we het met zijn allen doen. Ik wil het voor u doen, dus ik reken op uw 

stem!!  


