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AgendaGoes
AgendaGoes
In verband metActiviteit
Hemelvaartsdag vindt er donderDatum

dagnovember
21 mei geen (telefonisch)
wethoudersspreek10
Begrotingsraad
voor Begroting
uur plaats. Houd voor
actuele
informatie
2017
zie voor
agenda onze
website in de gaten,
www.goes.nl/bestuur-enwww.goes.nl
> Bestuur en
organisatie/gemeenteraad_43739/.
Organisatie > Vergaderschema

15.00 uur
Stadskantoor
Gemeentelijke
gesloten voor
14
november diensten
Inloopbijeenkomst
belangstellenden over de
De gemeentelijke diensten zijn in verband met de
werkzaamheden aan de nieuwe
feestdagen op donderdag 21 mei (Hemelvaartsaansluiting op de A58
dag) en vrijdag 22 mei gesloten.
19.30 - 21.00 uur
Stadskantoor
17 november
Wethoudersspreekuur voor
Verplaats uw fiets
inwoners en ondernemers,
zie www.goes.nl > Bestuur en
Omdat er vanaf 1 juni gewerkt wordt op de Piet
Organisatie > Spreekuur
Heinkavel, worden de fietsenrekken die hier
18.30 - 19.30 uur
staan, verplaatst naar het Stationsplein (voorStadskantoor
zijde station). Vanaf 25 mei starten we met het
17 november
Hamerraad en Commissie,
verplaatsen van de fietsenrekken. We verzoeken
zie voor agenda www.goes.nl >
iedereen om zijn of haar fiets vóór 25 mei uit
Bestuur en Organisatie >
het fietsenrek op de Piet Heinkavel te halen. De
Vergaderschema
fietsen kunnen geplaatst worden op het Stations19.30 uur
plein en in andere rekken bij het station. Vanwege
Stadskantoor
de huidige situatie kunnen we ons voorstellen
dat niet iedereen in de gelegenheid is om zijn of
Voor evenementen zie www.goesisgoes.nl
haar fiets te verplaatsen. Daar hebben we begrip
voor. Mocht dit het geval zijn, dan verplaatst onze
Geen
collegespreekuur
aannemer zelf de fietsen die zijn blijven staan. Dat
op
donderdag
10 november
is natuurlijk onhandig
en niet altijd eenvoudig
Het
collegespreekuur
van
10iedereen
november
in
vanwege
de sloten, dus
voor
diekomt
wél in
verband
met
behandeling
van
de
begroting
te
verde gelegenheid is: verplaats uw eigen fiets op tijd.
vallen.
Het eerstvolgende
is donderdag
Dat scheelt
onze aannemerspreekuur
een hele hoop
werk.
17
november om 18.30 uur.
Bedankt!

Versoepeling maatregelen
Tegen dit verkeersbesluit kunnen belanghebbenSinds
maandag
mei na
kunnen
wevan
elkaar
ook in
den binnen
zes 11
weken
de dag
verzending
Zeeland
iets meer
ruimte
en daarbij
het
(zie vermelde
datum)
eengeven,
gemotiveerd
bezwaarcoronavirus
onder
houden.
is het
schrift indienen
bijcontrole
burgemeester
enHierbij
wethouders.
ontzettend
belangrijk
we de maatregelen
Het indienen
van eendat
bezwaarschrift
schorstzo
goed
mogelijk
blijven
volgen.
HetWel
vermijden
de werking
van
het besluit
niet.
kan eenvan
drukte
is een van deze
regels die
we goed
moeten
belanghebbende
die bezwaar
heeft
gemaakt,
de
naleven.
voorzieningenrechter van de Rechtbank ZeelandWest-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus
Stap
voor
stapPA Breda, verzoeken een voorlopige
90006,
4800
De
Nederlandse
aanpakindien
van corona
heeft goed
voorziening
te treffen,
onverwijlde
spoed,
gewerkt
de gevolgen
van het virus
onder congelet opom
de betrokken
belangen,
dat vereist.
Voor
trole
te krijgen.
Het risico
is zeker nog
niet weg,
een dergelijk
verzoek
is griffierecht
verschuldigd.
maar als we ons aan de belangrijkste maatregelen
houden,
komtpersoonsgegevens
er wel stapsgewijs meer ruimte.
Verstrekken
Het
kabinet
begint metpersonen
het aanpassen
van
In de
basisregistratie
(de officiële
maatregelen
in de
lokaal. bevolkingsadDat geeft weinig
benaming voor
debuurt,
Nederlandse
drukte
op straat,
in het verkeer en inopgenomen
het openbaar
ministratie)
zijn persoonsgegevens
vervoer.
volgenvan
aanpassingen
op regionaal
van alle Dan
inwoners
Goes. Het gaat
hierbij om
niveau,
dan
op landelijk niveau.
toestaan
van
zowel uw
adresgegevens,
als omHet
gegevens
over
groepen
van klein naar
groot
alles zoDeze
huwelijk,gaat
nationaliteit,
ouders
en om
kinderen.
beheersbaar
en georganiseerd
mogelijk
te laten
gegevens worden
vaak automatisch
verstrekt
verlopen.
aan overheidsinstellingen en enkele bijzondere

maatschappelijke instellingen, voor zover dat
noodzakelijk is voor hun wettelijke taken. Deze
instellingen baseren beslissingen vaak direct op
de uit de basisregistratie verkregen informatie.

Omgevingsvergunningen
Wat zijn deze maatregelen?
toerisme is dat de maatregelen nooit langer en
•Aanvragen
Vermijd drukte.
zwaarder zullen zijn dan nodig. Sinds 1 mei is
omgevingsvergunning
•Burgemeester
Was vaak je en
handen.
beperkte
bezettingom
vaneen
de omgevingsvergunslaapplaatsen weer
wethouders maken bekend dat zij deeen
volgende
aanvragen
•ning
Hoest
en nies
in de binnenkant van je elleboog.
mogelijk. Als de zorgbelasting zich positief blijft
hebben
ontvangen:

•	Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te
ontwikkelen, is er ruimte voor een stapsgewijze
snuiten en gooi
deze daarna weg.locatie
volgende versoepeling
van de maatregelen. Mocht
datum
zaaknummer
omschrijving
•ontvangst
Schud geen handen..
de zorg wel weer zwaarder belast worden, kan
•	
Houd 1,5 meter
afstand (2 armlengtes)
van te Goes
VRZ het stappenplan
bijstellen
en strengere
regels
31-10-2016
OMG-2016-0610
Karrelanden
het bouwen
van een
vrijstaande
anderen.
instellen.
woning
•01-11-2016
Werk zoveel mogelijk
thuis.
OMG-2016-0619
Oude Boomgaard 5
het brandveilig gebruik van
Meer informatie
te Kloetinge
gebouw 40 na herinrichting
Zeeuwse
maatregelen
Op www.zeelandveilig.nl/coronavirus
staat alle aan
04-11-2016
OMG-2016-0622 Proeftuin 7 te Wilhelminadorp
het bouwen van een overkapping
Veiligheidsregio Zeeland wil in verantwoorde
belangrijke informatie
rondom het coronavirus.
de schuur
stappen
het toerisme
verder toelaten.Scottweg
Per 15 mei
De meest actuele
van zaken
staat in het
04-11-2016
OMG-2016-0621
12 te Goes
hetstand
vervangen
van bestaande
heeft Veiligheidsregio Zeeland de regels verder
liveblog van deze
website en verder staan hier
reclame
versoepeld (zie afbeelding onder). Dan worden
antwoorden op de veelgestelde vragen in Zeeland.
per
mei de regels
nog verderaanvragen
versoepeld,
maar
Staat jouw
vraag hier
nieteen
tussen?
Bel dan
De 29
publicatie
van ontvangen
heeft
een informatief
karakter.
Tegen
aanvraag
kannaar
geen
alleen
als worden
de gezondheidszorg
het landelijke publieksinformatienummer
bezwaar
gemaakt. in Zeeland het
aankan. De veiligheidsregio heeft dit stappenplan
0800-1351 (dagelijks bereikbaar van 8:00 tot
vastgesteld
overleg met de Zeeuwse burge20:00 uur). Overige vragen over de
Verleendena
omgevingsvergunningen
meesters,
de GGD
de toerismesector.
in Zeeland
kunt uvoorbereidingsprocemailen naar
Burgemeester
en en
wethouders
maken bekend dat zij namaatregelen
toepassing van
de reguliere
Uitgangspunt
bij deomgevingsvergunningen
Zeeuwse maatregelen rondom
ZeelandVeilig@vrzeeland.nl.
dure de volgende
hebben verleend:

datum
verzending

zaaknummer

locatie

31-10-2016

OMG-2016-0529

De gegevensverstrekking voor publiekrechtelijke
doeleinden kunt u niet voorkomen; dit is verplicht
voorgeschreven. Soms kunnen echter ook anderen
verzoeken beschikbare gegevens uit de basisregistratie te verstrekken. Hiervoor kunt u geheimhouding van uw gegevens verzoeken. Het gaat dan
om verstrekking aan verplichte derden (zoals een
curator of advocaat die een dagvaarding aan uw
adres wil uitbrengen), de stichting interkerkelijke
ledenadministratie (die in beginsel voor alle
kerkgenootschappen in Nederland zorgdraagt
voor de ledenadministratie) en aan vrije derden
(niet commerciële instellingen, zoals sport en
muziekverenigingen of particulieren).

31-10-2016

OMG-2016-0560

Noorddijk 20
te Wolphaartsdijk
Klein Frankrijk 7A te Goes

31-10-2016

OMG-2016-0508

4-11-2016
4-11-2016

OMG-2016-0537
OMG-2016-0540

Bij de gemeente kunt u schriftelijk verzoeken
om aan die instellingen geen gegevens over
u uit de basisregistratie te verstrekken. Hiervoor zijn speciale formulieren beschikbaar.
Deze kunt u via DigiD invullen op www.goes.
nl>inwoner>publiekszaken>loket of telefonisch
opvragen bij de afdeling Publiekszaken 14 0113.
Nadat de gemeente uw verzoek heeft verwerkt
ontvangt u een bevestiging.

Inzage aangevraagde en verleende vergunningen

Hemelvaartsdag: gewijzigde ophaaldag afval

omschrijving

het realiseren van een verbouwing
en uitbreiding van de woning
het wijzigen van de gevels van
bestaand bedrijfspand
Stationsplein 1 te Goes
het vervangen van het
perronmeubilair
van Dusseldorpstraat te Goes het rooien van 4 waardevolle eiken
Duvensteijn14 en 14A te Goes het bouwen van een 2^1 kapwoning

Tegen een verleende vergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending
(zie vermelde datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Het
indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan een belanghebbende
die bezwaar heeft gemaakt, de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team
Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht
verschuldigd.

Na een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, kunt
u de aanvragen en verleende vergunningen inzien.

Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer
Op 29 september 2016 is een melding in het kader van het Activiteitenbesluit ontvangen van J.L. Aers
& Zn. voor de locatie gelegen aan Klein Frankrijk 31 in Goes. Het betreft een melding voor het realiseren
van een onbemand tankstation. Indien daaraan behoefte bestaat kunnen inlichtingen worden ingewonnen bij RUD Zeeland, telefoonnummer +31 (0)6 51204428. De melding is geregistreerd onder nummer
M-ACT162556.

Wilt u weten
aan wie in het afgelopen jaar uw
Wijziging Goes-Zuid, Ouverture en de Poel
Restafval,
Hemelvaartsdag
gegevens
zijn verstrekt,
dan er
kunt
u daarvan
burgemeester
verleende
vergunningen
enhet
ontheffingen
Op
donderdag
21 mei wordt
geen
restafval opgehaaldDoor
in: Goese
Polder, en wethouders
Door de wijzigingen
wordt
de route voor
restafval van vrijdag 22 mei in
(schriftelijk)
een
overzicht
opvragen
bij
de
Burgemeester
en
wethouders
maken
bekend
dat
zij
de
volgende
vergunningen
en ontheffingen
hebben
Wolphaartsdijk, Oud-Sabbinge, buitengebied Wolphaartsdijk/Oud-Sabbinge
Goes-Zuid en Ouverture op zaterdagochtend 23 mei ingehaald.
Dit geldt
ook
gemeente.
Binnen enkele
weken
krijgt u dat oververleend:
en
in de binnenstad
(omgeving
Smallegangebuurt).
voor de verzamelroute restafval bedrijven (De Poel).
zicht (kosteloos) thuisgestuurd.
De inhaaldag voor deze route is vrijdag 22 mei.
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
verzending
Het is belangrijk dat de gegevens in de basisGehandicaptenparkeerplaats
registratie juist en actueel zijn. Twijfelt u of uw
7-11-2016
OOW-2016-403
Raadhuisstraat 7
het plaatsen van een container
Burgemeester
en wethouders hebben besloten een
Omgevingsvergunningen
gegevens kloppen? Neem dan contact op met
’s Heer Arendskerke
van 1 november 2016
gehandicaptenparkeerplaats te reserveren op het
de afdeling Publiekszaken. Over uw rechten en
tot 1 november 2017
kenteken
van
een gebruiker wonende te Goes in
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
Aanvragen
omgevingsvergunning
plichten
die
te
maken
hebben
met
de
basisregis2-11-2016
OOW-2016-414
Anjelierstraat
te
Goes
verlenging tot 12 november 2016
de
buurt
van
of
aan:
verzending
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsverguntratie is een
folder
Deze folder
kunt u 11-05-2020 W-AOV200122/
voor
het plaatsen
een schaftkeet
-ning
’s Heer
Hendrikskinderenstraat
86 d.dvan
(1 novemhebben
ontvangen. De publicatie
ontvangen aanvragen
heeft
eenbeschikbaar.
informatief karakter.
Bezwaar
Dr. A.F. Philipsstraat 9 te Goes het
aanleggen
van van
een sprinkleropvragen
bij
de
afdeling
Publiekszaken.
4-11-2016
AFW-2016-429
Grote
Kade
34
te
Goes
ontheffing
sluitingsuur
inP04
verband
ber
2016)
maken tegen een aanvraag is niet mogelijk.
		
00240524		
installatie in productiehal
metplaatsen
een besloten
feest
11-5-2020
OMG-2020-0289 Brugstraat 49A
het
van een
erfafscheiding
op 19 november 2016
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
			
te Wilhelminadorp
ontvangst
11-5-2020
OMG-2020-0366 Oostmolenweg 6 te Kloetinge
het samenvoegen van twee
Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen
11-05-2020 OMG-2020-0437 Klein Frankrijk 13 te Goes	het uitbreiden van het bestaande
				
woningen
De burgemeester
maakt bekend dat
hij de volgende
vergunningen en
verleend:
pand
12-5-2020
OMG-2020-0285
Oostschans
67 te Goes	
hetontheffingen
wijzigen vanheeft
een verleende
12-05-2020 OMG-2020-0445
12-05-2020 OMG-2020-0440
			
14-05-2020 OMG-2020-0450
			
14-05-2020 OMG-2020-0451
			
16-05-2020 OMG-2020-0454

Fagotlaan 20 te Goes
Ongereedweg te
‘s-Heer Hendrikskinderen
Marten Toonderlaan 29
te Kloetinge
Koningin Julianastraat 21
te Kloetinge
Marijkestraat e.o. te Goes

het plaatsen van een erfafscheiding
het aanleggen van mantelbuizen
op het perceel zonnepark
het bouwen van een vlonder
het realiseren van een inrit
het bouwen van 112 woningen

Na een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, zijn
de aanvragen in te zien.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

				vergunning van 1 van de
datum
zaaknummer
locatie
4omschrijving
woningen met een bedrijfsloods
verzending
12-5-2020
OMG-2020-0416 Doornbosje 12 te Goes
het wijzigen van een inrit
4-11-2016 OMG-2020-0324
DHW_O-2016-438 Ringbrug
Bleekveld
Goes
ontheffing
zwak-alcohol13-5-2020
te te
Goes
het
plaatsenschenken
van nieuwe
houdende dranken
de Life				
damwanden
langs detijdens
Ringbrug
style
markt op
12 november
2016
13-5-2020
OMG-2020-0144 Grote Markt 19 en 21 te Goes	het
inpandig
verbouwen,
wijzigen
4-11-2016
EVG-2016-425
Keizersdijk te Goes
eende
evenementenvergunning
van
gevel en nieuwe entree,voor de
Kerst Sing-in
op 24en
december
isoleren
van daken
plaatsen2016,
van
de Keizersdijk
is afgesloten tijdens
een
nieuwe dakkapel
dit bouwen
evenement.
13-5-2020
OMG-2020-0295 Arjaan Katsmanstraat 13
het
van een woning met
			
te Wolphaartsdijk
een vrijstaande garage
Tegen een verleende
vergunning ofGoese
ontheffing
kunnen
belanghebbenden
binnenvan
zeseen
weken
na de dag
14-5-2020
OMG-2020-0330
Dieplaan
1 te Goes
het plaatsen
aanlegsteiger
van verzending (zie vermelde datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester/burgemeester
en wethouders
. Het indienen
van een bezwaarschrift
de werking
vanvan
hetverzending
besluit niet.
Tegen
een verleende
vergunning
hebben belanghebbenden
binnenschorst
zes weken
na de dag
Welvermelde
kan een belanghebbende
die bezwaar
heeft
gemaakt,bezwaarschrift
de voorzieningenrechter
van
Rechtbank
(zie
datum) de mogelijkheid
om een
gemotiveerd
in te dienen
bijde
burgemeester
Zeeland-West-Brabant,
Teamvan
Bestuursrecht,
Postbusschorst
90006,de4800
PA Breda,
verzoeken
eenWel
voorlopige
en
wethouders. Het indienen
een bezwaarschrift
werking
van het
besluit niet.
kan
voorziening
te treffen,
onverwijlde
spoed,de
gelet
op de betrokken belangen,
dat vereist.
Voor een
een
belanghebbende
dieindien
bezwaar
heeft gemaakt,
voorzieningenrechter
van de Rechtbank
Zeelanddergelijk verzoek
is Bestuursrecht,
griffierecht verschuldigd.
West-Brabant,
Team
Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk
Inzage isvan
verleende
vergunningen en ontheffingen
verzoek
griffierecht
verschuldigd.
Na een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, kunt
u de aanvragen en verleende vergunningen inzien.
www.goes.nl
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Besluit tot vaststellen van maatwerkvoorschrift(en) voor New York Pizza
Burgemeester en wethouders van Goes maken bekend dat zij op verzoek van New York Pizza, op grond
van artikel van artikel 3.131, vijfde lid van het Activiteitenbesluit milieubeheer en artikel 8.42, eerste lid
van de Wet milieubeheer, maatwerkvoorschriften vast te stellen ten behoeve van New York Pizza, gelegen
aan de Hudsonweg 31 te Goes. Het besluit heeft betrekking op een ontheffing van een slibvangput.
Belanghebbenden hebben tot en met 30 juni 2020 de mogelijkheid om tegen dit besluit schriftelijk
bezwaar te maken bij gemeente Goes, postbus 2118, 4460 MC Goes. Het bezwaarschrift moet uw naam
en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en
ondertekend zijn. Alleen zij die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen om een voorlopige voorziening vragen. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West Brabant,
locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor de behandeling van het verzoek
is griffierecht verschuldigd.
Neem voor nadere informatie en het opvragen van stukken contact op met de heer P. Valk, medewerker
van RUD Zeeland, telefoonnummer +31 (0)6 5120 2869 of 0115-745100. De aanvraag staat geregistreerd onder nummer W-MWP190015/00215396.

datum
verzending

zaaknummer

locatie

12-5-2020

OOW-2020-254

Stoofplein te Goes	het gebruik van gemeentegrond voor
het plaatsen van tuinmaterialen op 15
mei 2020
Oude Zeedijk t/h van de
standplaatsvergunning voor de
Kokuitsweg te Kattendijke	verkoop van crêpes en softdrinks van
zondag t/m donderdag
Middelburgsestraat 43	het verlengen van de eerder
te Goes 	verleende vergunning voor het plaatsen
van een schaftkeet en containers t/m 24
juli 2020
Fluitekruidstraat t.h.v.
het verlengen van de eerder
nummer 141 te Goes	verleende vergunning t/m 30 juni 2020
Kreukelmarkt 10 te Goes	het plaatsen van een container van 15
t/m 18 mei 2020

13-5-2020
STP-2020-258
			
15-5-2020
OOW-2019-682
			

15-5-2020
OOW-2020-033
			
15-5-2020
OOW-2020-259

omschrijving

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen
De burgemeester maakt bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:

Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen op grond van het Besluit
algemene regels voor inrichtingen milieubeheer hebben ontvangen:

datum
ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

19-02-2020

M-ACT200093

Albert Plesmanweg 10 te Goes	de opslag van gasflessen en opslag
reinigingsmiddelen

De publicatie van ontvangen meldingen heeft een informatief karakter. Bezwaar maken tegen een
melding is niet mogelijk. Heeft u vragen of opmerkingen over ingediende meldingen, neem dan contact
op met de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland via telefoonnummer (0115) 745 100 of via info@rudzeeland.nl

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben
verleend:

datum
verzending

zaaknummer

11-5-2020
DHW_V-2019-645
			
11-5-2020
EXH-2020-253
			
11-5-2020
EXH-2019-612

locatie

omschrijving

Oostkerkestraat 24
het actualiseren van de vergunning
te Wolphaartsdijk
drank en horecawet
Oostkerkestraat 24
het actualiseren van de
te Wolphaartsdijk
exploitatievergunning
Oostsingel 50 te Goes	een exploitatievergunning voor Frietboetiek Roestig

Tegen een verleende vergunning of ontheffing hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag
van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen
bij de burgemeester/burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de
werking van het besluit niet. Wel kan een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt, de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA
Breda, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken
belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen
Na een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, zijn
de verleende vergunningen in te zien.
www.goes.nl

