
Nieuw fractielid Ramona Beemsterboer-Van Urk Dam stelt zich voor. 

Mijn naam is Ramona Beemsterboer-Van Urk Dam. Sinds 20 april jl. mag ik mij officieel raadslid voor 

Hart voor Blaricum noemen. Sinds 2018 zit ik in de gemeenteraad en na een lange tijd als tijdelijk 

fractievoorzitter en daarna als een-vrouws-fractie te hebben gewerkt wilde ik deze stap graag maken. 

Ik heb het afgelopen jaar goed gekeken welke partij voor mij qua programma het dichtst bij mijn 

idealen komt voor Blaricum. Dat kon maar één partij zijn voor mij; Hart voor Blaricum. 

Ik woon inmiddels ruim 17 jaar in de Blaricum Bijvanck. Met mijn 

man Leon, mijn dochter Terra van 19 en niet te vergeten onze 

hond Bram, hebben we het hier nog steeds enorm naar onze zin. 

Zoals gezegd heb ik lange tijd alle portefeuilles binnen de raad op 

mijn bord gehad en dat betekent voor mij dat ik me niet voor de 

volle 100% kon richten op de zaken die mij na aan het hart liggen. 

Ook na dit raadstermijn hoop ik opnieuw gekozen te worden voor 

de gemeenteraad. Ik ben 46 jaar, nu nog het jongste raadslid en 

ik wil me graag blijven inzetten voor de toekomst van ons mooie 

dorp met de bijzondere diversiteit van de vier wijkdelen.  

Ik vind het behoud van het dorpse karakter en het behoud van 

groen twee heel belangrijke speerpunten. Het betrekken van de 

inwoners en dus het verbeteren van communicatie en 

burgerparticipatie is essentieel. Ik heb grote affiniteit met sociaal 

domein en dan met name jeugdzorg, onderwijs, ruimtelijke 

ordening, de Blaricumse brandweer en de ontwikkelingen op het 

Stichtse strand. Even belangrijk natuurlijk de aankomende renovatie van de Bijvanck en ik volg de HOV-

ontwikkelingen op de voet. Met de komst van de Omgevingswet en de energietransitie staan we de 

komende jaren nog voor veel uitdagingen.  

Ik voel mij binnen deze partij bijzonder welkom en het is erg fijn om te kunnen sparren met fractieleden 

om samen tot goede ideeën te komen. Ik verheug me op de samenwerking en een lange, gezonde 

toekomst. Mocht u nu of in de toekomst vragen hebben, u kunt mij bereiken via 

r.beemsterboer@blaricum.nl en ik zal u z.s.m. te woord staan. Het leukste is als we elkaar straks weer 

allemaal persoonlijk kunnen ontmoeten. Daar verheug ik me op.  
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