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Een gemeente met potentie
Sittard-Geleen heeft veel potentie. Dat is bewezen in het
verleden. Wij willen de kansen grijpen die er liggen en richten
daarom onze blik op de toekomst.
In dit boekje leest u de visie van DNA met betrekking tot de
grote thema’s binnen onze gemeente. Deze visie vormt de
basis voor onze concrete standpunten over alle onderwerpen
die de burgers bezig houden.

’Eruit halen
wat erin zit’

Durf en ambitie is nodig om zaken te veranderen.
DNA is ambitieus en realistisch. We denken in oplossingen,
toekomstgericht, duurzaam en met oog voor elkaar.
Hoe werkt DNA?
Samenwerken en verbinden is onze werkwijze.
Daarvoor bundelen we de krachten van enthousiaste en
betrokken mensen om eruit te halen wat erin zit. Mensen met
kennis, ervaring en betrokkenheid. Mensen uit de praktijk:
burgers, ondernemers en bestuurders.
DNA is transparant en staat voor een open communicatie.
We staan voor een gemeentebestuur dat gezonde initiatieven
ondersteunt en faciliteert.
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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.
We staan voor kwaliteit en inhoud, voor de burger, niet voor
politiek belang. DNA wil samen met de mensen van SittardGeleen werken aan een frisse koers.

Onze uitgangspunten:
Inwoners, organisaties, verenigingen en bedrijven
moeten zich goed kunnen ontwikkelen binnen onze
samenleving.
Duurzaamheid, innovatie, veiligheid, leefbaarheid en
gezondheid krijgen volop aandacht.
De gemeente moet open, transparant en maximaal
faciliterend en ondersteunend zijn.

Onze kernwaarden:
Vernieuwing
Verbinding
Daadkracht
Duurzaamheid
Openheid

DNA is voor burgerparticipatie met zoveel mogelijk
zeggenschap in de wijken. Betrokkenheid en kennis zijn
daar te vinden, bij de mensen zelf.
Daarom is DNA voor decentralisatie: zorg, cultuur, sport,
faciliteiten, onderwijs... ze horen allemaal thuis in de
wijk, bij de mensen.
DNA wil de overdaad aan regels en structuren bestrijden.
DNA gaat voor een compacte en toegankelijke
gemeentelijke organisatie met verantwoordelijkheid als
drijfveer.

8

9
Stedelijke ontwikkeling
Een prettige woon- en leefomgeving, een gunstig ondernemersklimaat en werkgelegenheid horen bij elkaar.
Samen vormen ze de basis voor de dynamiek en ontwikkeling
van onze gemeente.
DNA kiest voor meer samenhang tussen wonen, economie,
infrastructuur, sociale verbondenheid, kennis, culturen, groen
en kwaliteit van de openbare ruimte, met oog voor lokale en
regionale ontwikkelingen.

’Onze
gemeente in
balans’

Wij spelen in op de behoeften en initiatieven van burgers,
ondernemers, organisaties en verenigingen en maken daarbij
gebruik van de bestaande krachten en kwaliteiten.
DNA zoekt balans tussen de bestaande kernen en wijken met elk
hun unieke identiteit, mogelijkheden en behoeften. Voorzieningen
voeden de ziel van een gemeenschap en horen daar thuis, dicht
bij die gemeenschap.
Wij geloven in meer aandacht voor de wijk en minder voor
grootstedelijk denken. Dit vraagt om een gemeente die de
aandacht verschuift naar vertrouwen, ondersteuning, inzetten en
uitdagen. ‘Oude’ projecten die niet meer passen bij de huidige
behoefte laten we los en samen bedenken we een duurzaam
alternatief.
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Jong zijn in Sittard-Geleen
Onze jeugd is onze toekomst. Wij zien hun potentie en belang
voor onze gemeente. Wij willen hen de mogelijkheden van onze
gemeente laten zien, naar hen luisteren en bieden wat zij nodig
hebben. Zo kunnen zij het DNA van de toekomst zijn.
De jeugd van Sittard-Geleen heeft veel talent. Dit moeten
we koesteren, ontwikkelen en inzetten. Daarvoor dienen we
te luisteren naar de vragen van jongeren. Hun interesses en
kwaliteiten faciliteren. En ze de kans geven hun stem te laten
horen, mee te denken en zelf te doen. Zo bouwen ze actief mee
aan de ontwikkeling van hún toekomstige gemeente.

’Een gemeente
vol talent’

We willen de jeugd kwaliteit bieden als het gaat om onderwijs,
werkgelegenheid, ondernemen, sport, cultuur, uitgaan en shoppen
en hen zo binden aan onze gemeente. Omdat wij geloven dat zij
het verschil maken voor Sittard-Geleen, voor de toekomst van ons
allemaal.
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Sociale ontwikkelingen / zorg
Hulp moet bereikbaar, effectief en betaalbaar zijn.
In de afgelopen decennia waren er allerlei voorzieningen die
te duur bleken en niet altijd effectief waren. Daarom moet het
anders. Vanuit de rijksoverheid zijn er grote veranderingen op
ons afgekomen als het gaat om jeugdzorg, WMO en AWBZ en
arbeidsmarkt. Gemeentes moeten er zelf voor zorgen dat deze
hulp goed bereikbaar is, effectief en betaalbaar.

’Iedereen
telt mee’

DNA kiest voor een toegankelijke wijk- en mensgerichte aanpak
van zorg en ondersteuning. In elke wijk moet een centrale ingang
zijn voor alle hulpvragen. Waar men effectief in gesprek kan gaan
met één ondersteuner. Samen wordt gekeken naar wat nodig
en haalbaar is en hoe deze hulp georganiseerd kan worden.
Het accent ligt op steun in de eigen omgeving. Vertrouwd, op
maat en betaalbaar!
De gemeente moet deze wijkgerichte aanpak samen met
professionals organiseren en faciliteren. En daarbij keuzes durven
maken en alleen zorg of ondersteuning inzetten die daadwerkelijk
resultaat oplevert.
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Veiligheid
Wij vinden dat iedereen in onze stad zich veilig moet voelen.
Veiligheid begint bij jezelf. Iedereen draagt verantwoordelijkheid
voor de veiligheid van de ander en de leefomgeving. We moeten
elkaar hierop kunnen aanspreken en waar nodig bijspringen.
Deze eigen verantwoordelijkheid wil DNA in de centra en bij
gevoelige plaatsen en evenementen aanvullen met meer
surveillance en camera’s. Dit werkt preventief en maakt indien
nodig een snelle reactie mogelijk.

’Veiligheid
moet vanzelfsprekend zijn’

Iedereen moet overdag of in de avond veilig over straat kunnen
gaan. Veilige wegen zonder onnodige obstakels, goede verlichting
en respectvol gedrag brengt ons veilig uit en thuis.
In onze eigen woonomgeving moeten we samen alert zijn.
DNA is voor goede voorlichting en de inzet van vertrouwde
wijkagenten. Samen kunnen we de veiligheid verbeteren.
In onze industrie en bedrijven zijn veilige producten en
productieprocessen nodig. Zeker dicht bij de woongebieden.
Wij staan voor een goede en eerlijke communicatie tussen
overheid, burgers en bedrijfsleven. Dat helpt bij het samen
vinden van oplossingen. De overheid heeft hierin een belangrijke
regierol.
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Sport
Sport heeft een positief en duurzaam effect op de hele
gemeente.
De sportbehoefte en gezondheid van mensen moet het vertrekpunt zijn bij het in stand houden van bestaande sportvoorzieningen en het realiseren van nieuwe. De gemeente moet
sport faciliteren en het organiseren van sportactiviteiten binnen
de verschillende kernen stimuleren.

’Sport houdt
onze gemeente
in beweging’

DNA vindt dat bestaande sportaccommodaties zoveel mogelijk
behouden moeten blijven. Centraliseren naar de Sportzone is
geen gezonde optie. Dat haalt het sporten uit de wijk, daar waar
het juist een belangrijke sociale functie heeft. Jong en oud moet
zelfstandig en veilig kunnen blijven sporten. Dichtbij huis en als
het even kan in verenigingsverband.
Wij zien de Sportzone als centrum voor nieuwe faciliteiten ten
behoeve van met name topsport voortkomend uit onze eigen
gemeente. We erkennen het belang van topsport op het gebied
van stadspromotie, mits het verbindingen heeft met breedtesport
en burgers en sporters in de wijk.
Sporten moet voor iedereen bereikbaar zijn, ook financieel.
Sport en bewegen zitten in ons DNA.
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Cultuur
Onze cultuur bepaalt onze waarden en normen en alles wat
daaruit voortkomt: kennis, kunst en religie. Onze cultuur geeft
ons identiteit, vormt en helpt ons bij het maken van keuzes.
Cultuur geeft de bewoners geluk, ontwikkelt gemeenschapszin
en draagt daarmee bij aan een gezonde economie.
Cultuur heeft ruimte nodig. Het ontstaat van binnenuit, spontaan
en overal. Kunst vind je in musea en letterlijk op straat. Bij
professionals en amateurs, bij jong en oud. Sittard-Geleen heeft
hier veel kwaliteit te bieden. Alle kunst telt, verdient ruimte en
waardering. De gemeente heeft hierin een ondersteunende rol,
geen regisserende of regulerende.

’Cultuur
laat zien
wie we zijn’

Cultuur is ook evenementen en tradities. Onze gemeente heeft
daarin veel te bieden. Van vasteloavend tot festivals. Van kirmes
tot processie. Theater en toneel. Cultuur en evenementen brengen
mensen bij elkaar. Ontmoetingen zijn vaak de basis voor nieuwe
ideeën.
DNA ziet een open cultuur als een investering in de gemeente, als
een essentiële bron voor innovatie, identiteit en saamhorigheid.
Een bloeiende cultuur maakt dat je je thuis voelt in SittardGeleen.
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Vitaal ouder worden
Langer thuis wonen is prima, als je je ook thuis voelt in je
eigen huis en in je eigen wijk.
We worden steeds ouder en gelukkig gaat dat vaak lang goed.
Deze vitaliteit zien we terug in alle activiteiten die ouderen
ondernemen, vaak als vrijwilliger. Vanuit de ouderenbonden en de
Zonnebloem, in zorginstellingen, voor hun eigen (klein-)kinderen
en in hun eigen straat. Ze zijn daarmee de smeerolie van onze
maatschappij.

’Een fijne
gemeente
om oud in te
worden’

Maar uiteindelijk komt ouderdom bij veel mensen met gebreken.
Dan is de gemeente aan zet. Met laagdrempelige voorzieningen
in de wijk om maximaal te ondersteunen. Goed bereikbaar zodat
ouderen zo lang mogelijk, zelfstandig en plezierig mee kunnen
doen in onze gemeente.
Elkaar helpen, maar ook een toegestoken hand accepteren. Dat
gaat het makkelijkst als je elkaar kent. DNA richt zich daarom op
ontmoeten en participeren, dichtbij huis in de wijk. We brengen
zorg- en welzijnsvoorzieningen bij elkaar, faciliteren vrijwilligers,
ondersteunen mantelzorgers en nemen verantwoordelijkheid voor
elkaar zonder onnodige procedures.
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Innovatie en duurzaamheid
Innovatie en duurzaamheid zorgen voor welvaart en welzijn.
Als we ons hierdoor laten leiden gaan economie, natuur en
welzijn als vanzelf hand in hand. Dan ontstaan er ontwikkelingen
die ervoor zorgen dat onze gemeente en onze natuur leefbaar
blijven. Voor ons en voor de generaties die na ons komen. Dat is
duurzaamheid. Samen groeien met elkaar. Dat is ons DNA voor
de toekomst.

’Werken aan
de toekomst’

DNA wil de vele kwaliteiten van Sittard-Geleen inzetten,
waarderen en ontwikkelen. Voor een duurzame toekomst voor
onze kinderen en onze gemeente. We hebben het allemaal in
huis: innovatie, industrie, logistiek, technologie, infrastructuur,
ondernemerschap, de gemeente, het dorp, de campus, onze
internationale ligging, natuur, ruimte, kunst, cultuur, sport, kennis
en historie en nog veel meer.
Deze kwaliteiten bieden ongekende mogelijkheden. Daarom
willen wij ervoor zorgen dat ze elkaar meer aanvullen. En de
gemeente als geheel doen uitgroeien tot een bruisend geheel van
bedrijvigheid op alle gebied.
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Ondernemen
Sittard-Geleen is een ondernemende gemeente.
De ontwikkeling van een circulaire economie en kennis op dit
gebied biedt de basis voor verantwoorde keuzes.
Onze gemeente biedt een warm nest voor bedrijven en
ondernemende burgers. Met een bestuur dat meedenkt in
mogelijkheden en zich ontwikkelt van een regulerende naar een
stimulerende partij.

’Stimuleren
en groeien’

Ondernemers zijn van nature positief en nieuwsgierig. Zien
kansen en vertrouwen op de toekomst zonder de uitkomst op
voorhand te kennen. Initiatief mogen we daarom niet platwalsen
met regels en procedures. Daarentegen is het wel de taak van
de gemeente om de aard van onderneming te richten op een
duurzame toekomst.
Onze gemeente moet open staan voor bedrijven, ondernemende
burgers en organisaties. Bio-chemie, logistiek, zorg, productie en
automotive zijn belangrijk voor onze gemeente. Het Midden- en
Kleinbedrijf is een essentiële banenmotor voor onze gemeente.
Dit bonte pallet van bedrijven houdt onze gemeente levendig en in
beweging en geeft er kleur en karakter aan.
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Werk en inkomen
Onze gemeente heeft de potentie voor voldoende
werkgelegenheid en inkomen voor iedereen.
Zuyderland, Chemelot Campus, Zuyd Hogeschool, VDL Nedcar,
het veelzijdige Midden- en Kleinbedrijf. Een strategische ligging
tussen het Belgische en Duitse grensgebied. Onze uitstekende
logistieke infrastructuur. Dit alles biedt volop kansen. Hiervoor
willen we partijen bij elkaar brengen, elkaars kennis benutten en
samen plannen maken voor de toekomst.

’Kansen
ontdekken
en benutten’

We luisteren naar wat werkgevers willen. Maar ook naar wat onze
jeugd boeit en nodig heeft. Passend onderwijs en vernieuwende
kennistrajecten. Een cultuur ontwikkelen die openstaat voor
experiment, ondernemerschap en vernieuwing. Een cultuur die
onze kwaliteiten naar boven haalt.
DNA wil ruimte geven aan ondernemerschap, nieuw elan,
vakmanschap en ambacht. Dit willen we doen door o.a. de
Chemelot Campus te verbinden met de gemeente. Door oude
lege ruimtes in te zetten voor nieuwe groei en initiatief. Door onze
jeugd te stimuleren en te faciliteren. Dat zit in ons DNA!

28

29
Burgerparticipatie

’Enthousiast
en actief’

Wij geloven in de ideeën en initiatieven van inwoners van
onze gemeente. Burgerparticipatie biedt kansen voor onze
gemeente.
Meedoen maakt enthousiast en actief. Meedenken laat zien
wat ieders behoeften zijn. De rol van de gemeente moet zich
ontwikkelen van een sturende naar een ondersteunende. Met
snelle, duidelijke antwoorden op alle vragen en effectieve
procedures.
Het geplande nieuwe vergaderstelsel van de gemeente biedt
mogelijkheden om de burger eerder te betrekken in thema’s
waarover het bestuur een besluit dient te nemen.
DNA wil werken aan een goed en positief samenspel tussen
inwoners en gemeente. Met vernieuwde wijkraden als de
verbindende schakels. Zij moeten groeien in besluitvorming
en verantwoordelijkheid, invloed, toegevoegde waarde
en eigen middelen. Burgers krijgen en nemen zo meer
verantwoordelijkheid voor hun eigen omgeving. Naast bewustere
en meer betrokken burgers zal dit naar verwachting leiden tot
lagere kosten voor overhead.
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Groen
Groen zit in het DNA van de mens en de gemeente.
Groen biedt ontspanning voor bewoners en bezoekers.
Onze groene gordel biedt kansen voor toerisme en duurzame
vrijetijdsbesteding.
Groen verbetert de luchtkwaliteit. Bomen filteren stof, dempen
geluid, binden CO2, maken zuurstof en zorgen zodoende voor
compensatie van industriële activiteiten.

’De levende
gemeente’

Groen draagt bij aan een aangenaam stadsklimaat. Verlaagt
‘s zomers de temperatuur, vormt bij regen een waterbuffer en
zuivert water van afvalstoffen.
Parken en plantsoenen verhogen de aantrekkelijkheid van de
gemeente. Een duurzame herbestemming van de in de gemeente
vrijgekomen ruimte laat haar groeien. Denk aan tuinbouw in de
gemeente, ambachten, recreatie, rust- en speelplaatsen.
DNA kiest voor een gemeente die duurzaam is in alle opzichten.
Een gemeente met een laag energieverbruik en die grondstof
haalt uit haar afvalstroom. Met alternatieven voor de auto’s in de
gemeente zoals openbaar vervoer en fietspaden. Een gemeente
die leeft mét de natuur.
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Respect voor elkaar
Ieder mens heeft een uniek DNA, daardoor zijn we allemaal
verschillend.

’Maak het
verschil’

Verschillen tussen mensen zijn waardevol en een bron voor
creativiteit en ontwikkeling op allerlei terreinen. DNA respecteert
ieders mening, geloofsovertuiging, huidskleur, afkomst en
geaardheid. Samen zijn we één gemeenschap, een respectvol
Sittard-Geleen.
Onze gemeente bestaat uit een samenvoeging van diverse
wijken en stadsdelen met een diverse cultuur en historie. Deze
schakering verdient meer aandacht.
DNA vindt wederzijds respect een belangrijke voorwaarde om
met elkaar maximaal vorm en inhoud te kunnen geven aan onze
samenleving. Laat zien waar je goed in bent. Participeer, doe mee
en leer van elkaar.
Het gaat om hoe we de verschillen tussen mensen benutten
en inzetten als een kracht om zo samen het verschil te kunnen
maken voor onze gemeente!
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Wij geloven in de potentie van
Sittard-Geleen
Sittard-Geleen is een mooie gemeente 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 door de balans te herstellen
om zo samen de onze potentie beter te benutten.
DNA kiest voor een frisse wind, gericht op burgers in plaats van
prestige!

Prestige
of burger?

www.dna-partij.nl
facebook.com/DNAPartij
instagram.com/dnapartij

DNA
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Ons DNA is de chemische drager van erfelijk materiaal,
het bepaalt wie we zijn.
Wij willen de drager zijn van het gevoel in onze samenleving
en dat vertalen in eerlijke politiek.
DNA gaat uit van de eigen kracht van Sittard-Geleen en
van de mensen die er wonen. Kracht die voortkomt uit de
blauwdruk van wie we zijn. Dat maakt ons uniek en sterk!

www.dna-partij.nl

DNA

