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A MSTERDAMHet verzet groeit tegen het plan van de gemeente Amsterdam om de hoogte van de erfpacht voortaan vast te stellen elke
keer als een huis wordt verkosht.
Duizenden huizenbezitters hopen
d it plan met een referendum te
kunnen tegenhouden.
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