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Provinciehuis Abdijbeke ruimt
baan voor woonpark
De site van het voormalige provinciehuis Abdijbeke in Sint-Andries (Brugge) krijgt een nieuwe bestemming als
woonpark met 38 nieuwbouwappartementen in vier bouwlagen, in een groen kader.
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