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Afvalinzameling
wordt
duurder
Hulp in tijden van corona
Informatie voor de inwoners van
gemeente Stichtse Vecht

Alle inwoners van Stichtse Vecht betalen afvalstoffenheffing.
In 2020 verhogen we de afvalstoffenheffing. We leggen uit waarom.
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