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PAC UITGANGSPUNTEN   
Het PAC is een politieke vereniging met de naam 

Progressief Accoord Coevorden 

 

 

 

Het PAC zet zich in voor een democratisch, sociaal en groen Coevorden. 

De doelen van het PAC zijn volgens de statuten: 

a. een beter functioneren van de democratie 

b. meer sociale rechtvaardigheid 

c. betere bescherming van natuur en milieu 

d. goede veilige woon-, werk- en leefomgeving; 

e. behoud van landschappelijke, cultuurhistorische en culturele waarden 

‘Sociaal’ en ‘groen’ omvatten ook de doelen ‘goede veilige woon-, werk- en een en leefomgeving’, ‘meer 

sociale rechtvaardigheid’ en ‘behoud van landschappelijke, cultuurhistorische en culturele waarden’. 

Het woord progressief in de naam Progressief Accoord Coevorden duidt op de algemene politieke 

oriëntatie. 

 

Het PAC is een politieke partij 

 

 

 

Het PAC is een vereniging van mensen, die samen creatief als lokale onafhankelijke politieke partij 

opereren. De plaatsnaam Coevorden in de naam illustreert dat het een partij in de gemeente Coevorden 

is. De focus van het politieke werk van het PAC is lokaal. 

Het PAC heeft oog voor de gemeenschappelijke belangen en de diversiteit van de stad, de stadswijken, 

de dorpen en het landelijk gebied binnen de gemeente Coevorden. Het PAC voelt zich verbonden met 

de wereldwijde inzet voor een duurzame samenleving. 

 

Lokaal  Onafhankelijk  Creatief 

Democratisch  Sociaal  Groen 
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Het PAC staat voor een duurzame samenleving in de breedste zin van het woord. Een samenleving  die 

ruimte geeft aan haar inwoners om mee te denken en mee te doen. Waar inwoners ruimte krijgen tot 

zelfontplooiing en creativiteit. Een samenleving waarin we met respect voor elkaar, onze omgeving en 

het milieu verantwoordelijkheid nemen. Om samen met anderen onze leefomgeving vorm te geven. 

Waarbij we oog hebben voor de ander, waar we verschillend mogen zijn en waar we vanuit die visie met 

elkaar op duurzame wijze de samenleving vorm willen geven. Het PAC staat voor een samenleving die 

open staat voor iedereen. 

 

Deze door de algemene ledenvergadering van het PAC vastgestelde uitgangspunten zijn de basis voor 

het politieke werk van het PAC, het opstellen van verkiezingsprogramma’s en het samenstellen van de 

kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. 


