
 
 

persbericht 
 

Lokale politieke partij kiest een verbindende naam 

 
‘Samen Stichtse Vecht’ is vanaf heden actief als nieuwe naam in de lokale politiek van gemeente 

Stichtse Vecht. De fractie en leden van Maarssen2000 hebben besloten onder een andere naam 

en vernieuwende stijl in de lokale politiek verder te gaan. Raadslid Riëtte Habes is blij met de 

nieuwe naam, die veel meer aansluit bij deze tijd en bij het feit dat we al lang één gemeente zijn. 

Een naam loslaten na vijftig jaar is geen makkelijke keuze, maar het werd de hoogste tijd, aldus 

raadslid en fractievoorzitter Habes. 

Niet alleen de naam is future proof, ook de werkwijze gaat dat worden. De politiek is voor veel 

van onze bewoners een ver-van-mijn-bed-show en vaak niet te volgen. Vaak debatteert men 

over onderwerpen die ver van de beleving van bewoners afstaan. Samen Stichtse Vecht gaat die 

afstand verkleinen! ‘We willen er nóg meer voor onze bewoners zijn’. Thema’s en onderwerpen 

(aan)gedragen door bewoners vormen het uitgangspunt.  
Samen Stichtse Vecht gelooft dat een digitaal platform als debatruimte en delen van kennis meer 
van deze tijd is, als aanvulling op de inloopavonden, waar bewoners naar toe moeten komen op een 
doordeweekse avond. Meedenken vanachter je eigen laptop, is wat de huidige generatie bewoners 
wil en ook past in deze tijden van Corona.  
Raadslid Habes geeft aan: ‘Samen Stichtse Vecht gaat voor 100% burgerparticipatie. Kom maar op 
met je verhaal,  met je zorg, of met je initiatief. Bewoners hebben samen veel expertise. Die kennis 
en kunde blijft nu onbenut of wordt gewoon niet gehoord.  Niet alles in het leven is politiek. Politiek 
is een deel van een proces, maar in enorm veel gevallen kan het ook zonder een politiek besluit. Dat 
is waar wij als partij naartoe willen groeien. Een samenleving die weer zorg draagt voor zijn eigen 
buurt en wijk. En loop je ergens tegen aan, dan kunnen we elkaar adviseren of helpen’.  
De fractie zal na de raad van 29 september versterkt worden met de komst van Sander Jonker als 
commissielid. 
 
Meer informatie staat op www.SamenStichtseVecht.nl powered by Code Oranje 
 
 

 

Noot voor de redactie 

 

Indien u vragen heeft naar aanleiding van dit persbericht of u wilt een interview met Riëtte Habes dan verzoek ik 
u vriendelijk contact op te nemen met  06 417 69 790 
 
Met vriendelijke groet, 
 

www.SamenStichtseVecht.nl


Riëtte Habes 
 

 

 

 
 

Links Riëtte Habes  locatie Raadszaal Koetshuis te Breukelen                   Rechts Sander Jonker 

 

 


