
Nieuwsflits BPG februari 2019 

 

Aan de leden en relaties van BPG, 

 

Graag uw aandacht voor: 

• Symposium ‘Landbouw en natuur; samen voor een duurzaam buitengebied’ op 26 februari 

(extra bijeenkomst) 

Wegens de enorme belangstelling voor de eerste editie organiseren we met diverse partners op 

26 februari de tweede editie van het symposium ‘Landbouw en natuur; samen voor een duurzaam 

buitengebied’. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar! 

• Verkiezingsdebat in het kader van het Manifest ‘Brabants Mozaïek in ontwikkeling' 

Op donderdag 10 januari reikten de Brabantse Manifestpartners hun manifest ’Brabants Mozaïek 

in ontwikkeling’ uit aan de fractievoorzitters in Provinciale Staten. Met het oog op de komende 

verkiezingen van 20 maart 2019 roepen we de provincie op tot een gezamenlijke, gebiedsgerichte 

aanpak van de transities van landbouw, natuur, klimaat en energie in de komende 

bestuursperiode.  

In de bijlage vindt u de uitnodiging voor het verkiezingsdebat, op 27 februari as.  

Online is het manifest te zien en te lezen via 

https://issuu.com/brabantslandschap/docs/manifest_opmaak_voor_web . 

Graag aanmelden via www.brabantslandschap.nl/home/aanmelden-verkiezingsdebat-27-februari 

 

• Kandidaten verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen en belangen eigendom en 

beheer buitengebied 

In de aanloop van de verkiezen werkt BPG een ‘Nieuwsflits Verkiezingen’ uit. Input van onze 

leden en achterban is welkom. Voorgestelde kandidaten kunnen in korte bewoordingen aangeven 

welke ambities zij hebben m.b.t. eigendom en beheer van het buitengebied. Graag voor 9 maart 

a.s. een korte tekst aanleveren. 

 

Agenda 

26 februari Symposium ‘Landbouw en natuur; samen voor een duurzaam buitengebied’ 

Extra bijeenkomst, er zijn nog enkele plaatsen vrij 

https://issuu.com/brabantslandschap/docs/manifest_opmaak_voor_web
http://www.brabantslandschap.nl/home/aanmelden-verkiezingsdebat-27-februari


27 februari Debatavond ’Brabants Mozaïek in ontwikkeling’ 

9 april 

 

Forum of the Future of Agriculture 2019 

Jaarlijks ELO-congres (www.forumofthefuture.com/en/) 

13 april Landelijke Landgoeddag 

16 mei Ontmoeting in het groen; Natuurpoort De Volksabdij te Ossendrecht 

1 juni ALV FPG 

4 juni ALV BPG 

 

Met vriendelijke groet, 

René de Bont  

Regiocoördinator BPG 

 

T: 0183-400 533 / 06-2358 6485 

E: r.debont@bp-grondbezit.nl 

W: www.bp-grondbezit.nl 

Volg de FPG op Twitter of LinkedIn 
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