Publieke raadpleging onder de inwoners van Venray over
ziekenhuisvoorziening in Venray
5 juni 2019
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Samenvatting
Ziekenhuisvoorziening Venray
Op stelling 1 ‘Ik ben blij dat een ziekenhuisvoorziening, zoals hierboven beschreven is, behouden
blijft in Venray’ antwoordt in totaal 76% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal 18% van
de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (49%) is: "Zeer mee
eens". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Mee eens".
Op vraag "2 Wat is volgens u de ideale nieuwe locatie voor de ziekenhuisvoorziening in Venray?"
antwoordt 51% van de respondenten: "Het terrein naast de Wieënhof op sportpark de Wieën".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TipVenray, waarbij 255 deelnemers zijn geraadpleegd.
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1. Resultaten
Ziekenhuisvoorziening Venray
Onlangs tekende de gemeente Venray en VieCuri Medisch Centrum een
intentieovereenkomst om te laten zien dat beide partijen veel waarde hechten aan het
behoud van een ziekenhuisvoorziening in Venray.
VieCuri Medisch Centrum wil graag een nieuwe ziekenhuisvoorziening bouwen gezien het
huidige ziekenhuis in Venray verouderd is. Op deze nieuw te bouwen locatie dienen de
volgende ziekenhuisfuncties beschikbaar te zijn: poliklinische zorg, diagnostiek zoals MRI en
CT-scans, bepaalde dagbehandelingen, dialyse en bloedafname. Wat er niet zal komen zijn
opnamebedden, operatiekamers en een spoedeisende hulp.
Specialistische ingrepen zullen in Venlo of Roermond worden ingericht zodat daar de beste
zorg geleverd kan worden, het voor- en natraject vindt plaats in Venray.

1 ‘Ik ben blij dat een ziekenhuisvoorziening, zoals hierboven
beschreven is, behouden blijft in Venray’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)

(n=250)
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Op stelling "1 ‘Ik ben blij dat een ziekenhuisvoorziening, zoals hierboven beschreven is, behouden
blijft in Venray’" antwoordt in totaal 76% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal 18% van
de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (49%) is: "Zeer mee
eens". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Mee eens".

Toelichting
Zeer mee
eens

•
•
•
•

Alhoewel het huidige ziekenhuis "pas " 50 jaar oud is. Het is toen gebouwd met de
mogelijkheid, "construktief " om er nog twee verdiepingen op te zetten.
Beter kunnen we het met de omliggende dorpen niet hebben.
Dat betekent dat de situatie blijft zoals die nu is
De zin mogelijke ingrepen in Venlo of Roermond geeft aan dat patiënten uit
Venray en omgeven nog verder voor behandeling zullen moeten reizen. Ook hier
geen vertrouwen in loze woorden viecurie
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•

Dit is voor de toekomst het meest haalbare en realistisch.
Gezien de bevolking in de regio zou het beter zijn een volwaardig ziekenhuis te
hebben.
Het is hard nodig dat in elk geval deze voorzieningen in Venray blijven.
Ik snap wel dat vanwege de kodten een grootschaliger voorziening niet mogelijk
is.
Het is noodzakelijk in een plaats met zoveel inwoners de beschikking te hebben
over een bereikbaar ziekenhuis. Nu is het reeds een gemis niet over een compleet
ziekenhuis te kunnen beschikken en moet men naar Venlo.
Spoedeisende hulp vind ik wel van belang
Spoedeisende hulp zou zeker ook in Venray mogen zijn..
Blij dat het ziekenhuis herbouwd wordt gezien de veroudering, wel jammer dat
bepaalde faciliteiten niet meer beschikbaar zullen zijn (vooral spoedeisende hulp)
Gezien de regieofunctie die venray heeft is een ziekenhuis zeer gewenst
Heeeeeel jammer dat er niet een volledig ziekenhuis kan blijven in Venray.
Ik zie ook niet wat er aan dit ziekenhuis verouderd is!
Als het te groot is maak er dan opvang plaatsen voor ouderen die niet zelfstandig
kunnen wonen, daar is grote behoefte aan in Venray.
Het is jammer dat er geen operaties meer uitgevoerd zullen worden zoals nu wel
het geval is. Waarom wat goed is gaan veranderen.
Ik mis Boxmeer
Ik verwacht dat het gemis van een SEH post weleens nadelig zou kunnen werken.
Daar zullen huisartsen in de toekomst tegen aan lopen.
Beter om meer zorg te kunnen geven in venray. Keuze boxmeer en venlo wordt
dan boxmeer.
Een spoedeisende hulp zou van toegevoegde waarde zijn.
Ik ga altijd Nasr Boxmeer
Ik zou graag hebben gezien dat er opnamebedden gerealiseerd werden. Er zijn
ook inwoners die niet dagelijks op en neer Venlo kunnen reizen.
Ik zou graag zien dat we een volledig ingericht ziekenhuis zouden hebben.
Het is een aanfluiting dat zorg in Venray steeds meer ontmantelt wordt
Kan veel beter met meer zorgfuncties.
Weet nog niet hoe dit zal gaan. Voor ingrepen naar Venlo Roermond is te ver.
Boxmeer is dichterbij.
Dat specialistische en/of hoger risico ingrepen gecentraliseerd worden is
begrijpelijk kleinere ingrepen zouden m.i. ook in Venray uitgevoerd moeten
kunnen worden.
Venray heeft nu ook bijvoorbeeld een goede voorziening gewrichts-operaties, dit
zou wat mij betreft behouden mogen blijven, zodat niet alles naar Venlo en/of
Roermond overgeveld wordt.
Dit is ook goed om verkeersstromen te verdelen.
Een verzorgingsgebied met meer dan 45.000 bewoners moet ook spoedeisende
hulp kunnen bieden naast eerste hulp. In de huidige maatschappij moeten de
werknemers ook flexibel zijn om op het werk te komen en dit moet voor een
specialist ook kunnen.
Een ziekenhuis zonder bedden noem ik geen ziekenhuis maar polj
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Eerste hulp, kleine operaties en dagopname vind ik voor een regio als Venray niet
overdreven en zeker nodig.
Geen opname bedden/operatiekamers/en spoedeisende hulp
Ik vind het ontzettend jammer dat er geen ziekenhuisbedden zullen zijn. Voor
oudere mensen die opgenomen moeten worden is het fijner om enigszins in hun
vertrouwde omgeving te zijn en ook voor de eventuele bezoekers is het
praktischer om het ziekenhuis dichterbij te hebben.
Kleine ingrepen moeten mogelijk zijn en een eerste hulp moet zeker, de afstand
die er nu is kan gewoon niet
Meer operatie mogelijkheden gewenst bv knie,heup ,star,en andere kleine
ingrepen {dagopname}
Spoedeisende hulp is denk ik noodzakelijk
Spoedeisende hulp zou er wel moeten zijn!
Wordt een veredelde HAP. Mocht er wat zijn dan ga ik naar Boxmeer. Dichterbij
en heeft goede samenwerking met Radboud in Nijmegen
Zou graag meer terug zien dan het uitgeklede ziekenhuis
Dat de geplande operaties uit Venray verdwijnen is niet goed omdat daarmee
samenhangend de diagnostiekmogelijkheden zullen verminderen; Venray is
overigens top wanneer het gaat om de geplande operaties. Het is maar de vraag
of die in een groter ziekenhuis beter uit de verf komen. Gezien ervaringen elders
niet. Op die manier zullen vele patiënten die anders voor venray hadden gekozen
naar elders gaan.
De voorgestelde ziekenhuisvoorziening is weinig meer dan een diagnostisch
centrum. Wat vooral wordt gemist zijn de functies van spoedeisende hulp en
(kortdurende) ziekenhuisopname voor (niet complexe?) zorg. Dus ook
operatiekamers dienen te blijven. Zonder dit alles kan de centrale huisartsenpost
ook niet goed functioneren. In spoedeisende gevallen en moet men met de
patiënt gaan leuren om deze ergens te kunnen onderbrengen. De huisartsenpost
heeft dan de spoedeisende hulp als back-up in geval de patiënt spoedeisende zorg
nodig heeft. Er wordt dan zo min mogelijk (reis)tijd verloren als er spoedeisende
(specialistische) zorg vereist is.
Kortom een volwaardig ziekenhuis blijft vereist voor de regio functie die Venray
vervult.
Een SEH hoort er te zijn in Venray. Nu moet je eerst een half uur rijden, áls het
verkeer tenminste meezit.
Het is toch belachelijk dat je dadelijk helemaal naar Roermond toe moet en in je
eigen ziekenhuis of in Venlo niet terecht kunt. Hier wordt NIET naar de patiënt
gekeken, alleen maar naar het geld.
Er moet ook minimaal een spoedeisendehulp post komen, ook voor s nachts.
Ik vind dat er een spoedeisende hulp aanwezig moet zijn. Venlo of Boxmeer zijn te
ver weg.
Indien er geen spoedeisende hulp kan komen hoeft het ziekenhuis niet verplaatst
te worden. Spoedeisende hulp naar Venlo of Roermond ??? Of Boxmeer ???
Liever met opname mogelijkheden, operatiekamers en spoedeisende hulp.
Venray is groot genoeg hiervoor.
Mensen uit venray moeten voor meer behandelingen juist weer in venray terecht
kunnen en ook voor bevallingen.
Iedereen die ik spreek over dit onderwerp wil niet nog verder moeten rijden en
willen zeker niet naar Roermond!!
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Met een inwonersaantal van meer dan 43000 is een spoedeisende afdeling
noodzakelijk!
Venray verdient meer
Venray, verdient een volwaardig ziekenhuis, het is schandalig dat Venray zich
weer af laat schepen met een B-ziekenhuis, de politiek in Venray bewijst eens te
meer dat ze niet capabel zijn om de belangen van Venray goed te
vertegenwoordigen. De mensen zullen bovendien niet gaan kiezen voor Venlo en
Roermond, ook al willen deze ziekenhuizen dit graag, men zal eerder kiezen voor
ziekenhuizen in Boxmeer en Helmond.
Word nog verder uitgekleed en naar venlo of roermond daar gaan wij niet
naartoe!
Er moeten eenvoudige operaties mogelijk blijven en er moet een spoedeisende
eerste hulppost blijven.
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VieCuri Medisch Centrum wil de ziekenhuisvoorziening graag dichtbij andere zorgfuncties
(zoals een huisarts of ambulancepost) situeren en goed bereikbaar zijn via de uitvalswegen
van Venray. Het huidige ziekenhuis is verouderd en lastig te bereiken vanuit de snelweg. Om
deze redenen wil Viecuri Medisch Centrum graag op een andere locatie nieuwbouw
realiseren.
In de intentieverklaring die samen met de gemeente Venray is getekend, is opgenomen dat
het terrein naast de Wieënhof op sportpark de Wieën in Venray wordt onderzocht als
mogelijke nieuwbouwlocatie. VieCuri laat uitgebreid haalbaarheidsonderzoek doen naar de
mogelijke locatie.

2 Wat is volgens u de ideale nieuwe locatie voor de
ziekenhuisvoorziening in Venray?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Weet niet

Op vraag "2 Wat is volgens u de ideale nieuwe locatie voor de ziekenhuisvoorziening in Venray?"
antwoordt 51% van de respondenten: "Het terrein naast de Wieënhof op sportpark de Wieën".

Andere locatie, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aan de A73 naast of in de buurt van Inalfa bijvoorbeeld
Aan de auto-snelweg A73
Aan de deurneseweg bij thuylshof
Aan de Leunse kant tussen rotonde bij Intratuin en afslag Leunen
Bedrijventerrein bij evenementenhal
Bijvoorbeeld de Zuidsingel of de Oostsingel
Buitenlust Venray, goede centrale locatie dicht bij snelweg
De Brier
De hulst
Dichtbij de snelweg, maar de wieenhof zal wellicht te veel verkeersopstoppingen geven
Het braakliggende terrein van St.Servatius aan de Oostsingel
Het terrein aan de andere kant van de Deurneseweg, daar waar nu die stinkboer en/of oude
melkfabriek zich bevinden. Koop die stinkboer met beschikbare geldpotten
(bedrijfsstakingen bij woonkernen) weg. Dit betekent een kostenpost maar ook 2 meevallers:
verplaatsing van sportpark onnodig (denk aan soc. veiligheid van een centraal liggend
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sportpark) en ook kan Leunen zich veel makkelijker in de richting van Venray woningbouw
plegen.
Huidige locatie oude melkfabriek. Lossen we direct het zicht prbleem op.
In de buurt van het treinstation in Oostrum, tevens dicht bij snelweg
In de buurt van treinstation/de hulst/nieuwe maasheseweg/keizersveld
Industrieterrein bij de A73
Industrieterrein Hulst II
Keizersveld pal naast de a73
Langs A73
Liefst ook nog in de buurt van treinstation
Links (vanuit Mac Donalds) naast Asteria
Naast Intratuin tussen Langeweg en N270
Niet rechts van de deurneseweg maar links
Omdat het sportaccommodatiegebied belast wordt
Op hoek A73/N270
Oude melkfabriek
St.Annaterrein
Tussen Rosmalenweg en Stationsweg
Weet niet de sportvelden zijn niet zomaar te vervangen. Mocht dit wel zo zijn is dat dan
veilig voor de jeugd?
Zuidsingel . Tegenover Tetru. Indien groot genoeg als alle bebouwing daar verwijderd is.

Toelichting
•

•
•
•
•
•
•

•

Als de spoedeisende hulp gaat vervallen, wat ik zeer zou betreuren, dan is de noodzaak om
dicht bij uitvalswegen te zitten onzin geworden.
Ook vind ik het slopen van een ziekenhuis een kapitaalvernietiging. Het gaat toch om zorg en
niet om luxe gebouwen!!
Als er op de Wiëen gebouwd wordt, moeten de sportvelden weer verplaatst worden. Waar
moeten die dan naar toe. Er moet blijkbaar weer veel uitgegeven worden.
Bij de Wieënhof lijkt redelijk maar veel zal afhangen van de aanpassing van de N270.
Misschien (gemiste) kansen bij het industrieterrein Venray-Noord (afrit 8)?
Bijzonder om de secundaire voorzieningen eerst ver weg van het ziekenhuis te situeren en
daarna de ziekenhuis locatie daaraan aan te passen.
Braakliggende locatie die wel een opknapbeurt kan gebruiken
De beoogde locatie op sportpark de Wieën is omringd met wegen met rotondes en veel
fietsverkeer. Zijn deze wegen dan echt sneller in een noodsituatie?
De huidige locatie is eenvoudig te bereiken en beschikt over voldoende ruimte voor o.a.
parkeerplaatsen van bezoekers en patiënten.
De locatie bij de Wieën is veel drukker qua verkeersintensiteit. Bovendien slechts vanuit één
richting vanaf de N270 gemakkelijk te bereiken, mits daar alsnog een fatsoenlijke afslag wordt
aangelegd. Maar wat je daar ook voor verkeersmaatregelen neemt, het blijft er druk
(doorgaand verkeer N270, Raaijland college en sportpark). Verder zitten kruisingen en
rotondes daar dicht op elkaar. De rotondes zijn eigenlijk te klein en met fietsverkeer erbij
nogal onoverzichtelijk. Kortom teveel verkeersbewegingen om de Wieën als geschikte locatie
te kiezen.
De huidige locatie van het ziekenhuis is prima. Een nieuw ziekenhuis is niet nodig dit is prima
maar moet wel hier en daar wat opgeknapt worden. Maar dat vele malen goedkoper dan een
nieuw ziekenhuis [en dan ook nog een nieuwe locatie] Het is meer dan schandalig een
GROOTTE hoeveelheid geld weg gooien ,beter aan de zorg besteden.
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De locatie lijkt me hier voorgeschikt. Wel denk ik dat het raadzaam is de verkeerssituatie en
bereikbaarheid metname op zaterdag en zondag te bekijken ivm bereikbaarheid.
De locaties zijn naar mijn mening, alle 3 goed !! kijk naar de nieuwbouwkosten in de
parkeermogelijkheden
Dichtbij de A73 en makkelijk bereikbaar vanuit Venray en enkele dorpen
Dichtbij de snelweg is niet nodig.
De patiënten komen uit de directe omgeving.
Dit stukje landbouwgrond ligt direct bereikbaar vanaf de A 73 en vanaf richting Eindhoven.
En deel van sportpark verplaatsen naar huidige ziekenhuis
Goede uitvalsbasis het het snelst te bereiken.
Het huidige ziekenhuis ziet er naar mijn mening niet zo slecht uit, dat het volledig nieuw
gebouwd zou moet worden. Kan er aangegeven worden waar het in het huidige gebouw aan
schort? Dan kunnen mensen zich een beeld vormen over het waarom van een totale
nieuwbouw.
Het sportcomplex moet niet kleiner worden en verplaatsen naar elders is kapitaalvernietiging.
Sport is veelal preventieve gezondheidszorg. Aan de Zuidsingel liggen grote stukken grond
leeg (bij de Barrier) en dat geldt ook voor de Oostsingel (voormalige terrein SVV)
In kader van snelheid en efficiëntie beste optie
Korter bij de snelweg. Bedrijventerrein tussen venray en oirlo
of bedrijventerrein richting overloon
Op de Brier en dan op de plek waar nu al een langere periode een aantal panden leeg liggen.
Ook prima bereikbaar. In de buurt van de brandweerkazerne, ambulance dienst, MC de
Wieenhof. Ideale locatie en meteen een prima invulling van een verpauperend stukje Venray.
Op elke andere locatie worden andere partijen opgezadeld met problemen, welke ze nu niet
hebben. De betrokken partijen mogen geen gebruik maken van het gevoel van de mensen
over hun gezondheid. Geen misbruik maken van deze gevoelens waardoor mogelijk meer geld
onnodig wordt uitgegeven.
Sportpark de Wieen :Dan heeft gemeente venray minder last van doorgaand verkeer.
Parkeerplaats huidige ziekenhuis : Prachtige locatie ter revalidatie patiënten. Bouwplannen
zijn voor deze locatie al jarenlang klaar, kostenbesparend.
Waarom het sportpark opofferen hiervoor. Waar komt er een nieuw sportpark? Waar het
ziekenhuis was?
Wieenhof als zodanig is niet echt verkeerd, wel 2 opmerkingen:
1. In deze hoek zij al erg veel voorzieningen/activiteiten (sportvelden, scholen, de Bee, enz)
waardoor deze buurt veel parkeeroverlast heeft. Bij eventuele bouw dient er dus zeer serieus
rekening mee gehouden te worden dat deze overlast niet verder toeneemt.
2. De N270 is nu al een overbelaste weg welke een veel grotere verkeersstroom moet
verwerken als waar hij voor gebouwd is. I.v.m. extra verkeers afwikkelingen rondom het
ziekenhuis zou ook daar een oplossing voor ingebracht moeten worden.
Ziekenhuis is goed bereikbaar en ligt al jaren op deze plek in alle rust.
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2. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:

TipVenray
Ziekenhuisvoorziening Venray
23 mei 2019 tot 03 juni 2019
255
6,1% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)*
2
5 juni 2019

* Met het betrouwbaarheidsniveau van 95% wordt bedoeld dat de resultaten in dit onderzoek in
95% van de gevallen overeenkomt met de werkelijkheid. Hierin wordt altijd een foutmarge
meegenomen, in dit geval bedraagt de foutmarge 6,1%. De resultaten in dit onderzoek kunnen 6,1%
afwijken. Wanneer de foutmarge onder de norm 5% zit, dan is er spraken van een representatief
onderzoek. Dit is hier niet het geval. Beschouw de onderzoeksresultaten als een indicatie.

2.1 Methodiek
o
o
o
o

Door onderzoeksbureau Toponderzoek zijn de vragen opgesteld.
De vragenlijst is verstuurd naar de leden van het Tip-burgerpanel op 23 mei 2019 door middel
van een begeleidend schrijven.
Een herinneringsmail is gestuurd op 29 mei 2019.
Alle respondenten vullen de vragenlijst anoniem in.

2.2 Leeswijzer
De toelichtingen in deze rapportage zijn de letterlijke antwoorden die de respondenten hebben
gegeven tijdens het invullen van de enquête. Hier kunnen spellings- en grammaticafouten in zitten.
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3. TipVenray
Mensen hebben vaak hun mening klaar. Ze zijn voor of tegen een nieuw idee dat opborrelt in de
samenleving.
Onderzoeksbureau Toponderzoek wil de betrokkenheid van de inwoners van Venray vergroten. Via
het panel TipVenray kunnen alle inwoners in de gemeente Venray hun mening kenbaar maken over
onderwerpen die leven in hun samenleving. Ze geven raad, tips, om een gemeenschappelijk
vraagstuk aan te pakken.
Op tipvenray.nl kan iedereen een aanmeldingsformulier invullen. Van tijd tot tijd worden deelnemers
gevraagd naar hun mening over actuele onderwerpen.
De deelnemers zijn en blijven anoniem en kunnen per onderzoek zelf beslissen of meedoen. Ze zijn
niets verplicht. Het invullen van een enquête duurt slechts enkele minuten en de onderwerpen zijn
sterk afhankelijk van de actualiteit.
TipVenray is een gemeenschapspanel, opgezet
vanuit de gemeenschap. Heeft u
marktonderzoekvragen of andere vragen over
burgerraadplegingen, dan kunt u deze altijd
stellen aan enquete@toponderzoek.com. Het is
ook mogelijk om zelf onderwerpen aan te dragen
voor de lokale peilingen.
Lees hier meer over de TIP-methodiek.
TipVenray maakt het gemakkelijk om zonder veel moeite je zegje te doen! En om snel
marktinformatie op te halen over Venray en omgeving.
Zie eerdere onderzoeksresultaten, waaronder ‘Gasloos Nederland, ‘Religie’ en
‘Gemeenteraadsverkiezingen’.
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4. Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsense bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.
Blijf op de hoogte via de Topletter.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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