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Wij geloven in 
de potentie 
van Sittard-Geleen

Sittard-Geleen is een mooie stad. Een stad vol kansen, 
mogelijkheden en uitdagingen voor de toekomst. 

We hebben alles in huis en dat moeten we voor iedereen  
ten volle benutten. DNA wil het verschil maken.  
Omdat we geloven in de potentie van onze stad.

DNA kiest voor een nieuwe koers. Samen met burgers,  
samen met bedrijven. Samen met u, samen met jou!
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DNA

“DNA durft besluiten aan 
te passen aan de actuele 
ontwikkelingen: een project als 
De Ligne zou al lang geen extra 
winkelruimte moeten bevatten.”

“DNA vindt dat de belangen van 
jongeren niet alleen op de agenda 
moeten staan bij de voor de hand 
liggende thema’s, maar een rode draad 
door het gemeentebeleid dienen te 
vormen.”

“DNA wil een integrale 
benadering bij meervoudige 
problemen in gezinnen.  
Door het inzetten van sociale 
wijkteams en -coaches, om 
de gezondheid en participatie 
te bevorderen. Eén gezin,  
één plan, één regisseur.”

„DNA is voor meer 
actief camera-  
toezicht in de stad 
en probleem- 
locaties en voor 
meer surveillance.”

“DNA wenst geen centralisatie 
van culturele verenigingen. 
Betaalbare accommodatie 
dient aanwezig te zijn dichtbij 
de burgers in de wijken.”

“DNA realiseert het Stadscafé: 
Burgers kunnen zich hier op 
informele wijze op de hoogte 
stellen van de ontwikkelingen in 
de gemeente.”

Meer standpunten op www.dna-partij.nl
en in ons visie-boekje ’Geloven in de potentie 
van onze stad.’
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Concept, vorm, opmaak, tekst en drukwerk 100% geproduceerd in Sittard-Geleen. 
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Geloven in de potentie 
van onze stad

Sittard-Geleen heeft veel potentie. Dat is bewezen in het 
verleden en biedt perspectief voor de toekomst. We willen 
de negatieve tendens van de laatste jaren ombuigen en de 
kansen grijpen die er liggen. Daarom richten wij onze blik 
op de toekomst. 

Juist nu heeft onze stad durf en ambitie nodig. Krachten 
bundelen van enthousiaste en betrokken mensen om samen 
eruit te halen wat erin zit. DNA is ambitieus en realistisch. 
Denken in oplossingen, toekomstgericht, duurzaam en met 
oog voor elkaar.

Hoe werkt DNA?

Samenwerken en verbinden, dat is onze werkwijze.  
Samen zoeken naar effectieve oplossingen en vooruit denken. 
DNA is transparant en staat voor een open communicatie. 
Inzetten van kennisgroepen met mensen uit de praktijk: 
burgers, ondernemers en bestuurders. Mensen met kennis, 
ervaring en betrokkenheid. 

DNA staat voor een gemeentebestuur dat gezonde initiatieven 
ondersteunt en faciliteert.

Wat doet DNA?

DNA geeft bestuurlijk richting. Wij zien waar kansen liggen en 
gaan daar samen met de mensen uit de praktijk mee aan de 
slag. Voor een goed en duurzaam resultaat voor de korte en 
de lange termijn.  
DNA staat voor kwaliteit en inhoud, voor onze stad, niet voor 
politiek belang. DNA wil samen met de mensen van Sittard-
Geleen werken aan een nieuwe koers.

1  -  Math Nijsten

2  -  Natalie Statnik

3  -  Bart Willems

4  -  Han Wijnen

5  -  Angelique Fredrix-Pilon

6  -  Lilian van Wijk

7  -  Jos Bessems

8  -  Nicole Mengelers

9  -  Huub Schäfer

10 -  Chrit Tummers

11 -  Kevin Quix

12 -  Marleen Dreissen

13 -  Geert van Dijk

14 -  Suzan Schroen

15 - Coppe Sturmans

16- Franky Oosterhof

17- Marc Baggen

18-  Roger Naudin

19- Aliki Didden

20-  Joan Raaijmakers

21- Sip Jacobs

22- Anoek Joosten

23- Sjef Cooijmans

24- Franco Kamps
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Kandidaten lijst 9

“DNA vindt dat 
de gemeente 
Sittard-Geleen 
marktpartijen 
moet ondersteunen 
en niet zelf als 
marktpartij moet 
optreden.”

“DNA wil werkloze 
kenniswerkers inzetten voor 
kennispools die actuele 
vraagstukken in Sittard-
Geleen kunnen oplossen. 
Benut het eigen DNA i.p.v. 
dure consultancy!”

“DNA wil een meer  
respectvolle samen-
leving stimuleren door 
rekening te houden met 
de verscheidenheid van 
eenieder en de kracht 
van de diversiteit in 
onze samenleving te 
benutten.”

“DNA ziet sport graag thuis 
in de wijken, dicht bij  
de mensen, niet alleen in 
de Sportzone.  
Sportzone = topsport.”

Enkele standpunten DNA

Onze kandidaten zijn onderling overeengekomen dat het aantal 

behaalde zetels zal worden bezet door die kandidaten,  

die de meeste voorkeursstemmen hebben behaald.


