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Nieuwsbrief december 2022 De Run 1000 

 

Nieuwsbrief en website 
 
Tijdens de participatiebijeenkomst van afgelopen zomer kwam naar voren dat er behoefte is aan 
betere communicatie tussen u als omwonenden van De Run 1000 en ASML. U gaf tijdens deze 
bijeenkomst aan dat u graag geïnformeerd wil worden met een nieuwsbrief en een Nederlandstalige 
website gericht op Veldhoven en de Brainport regio.  
In deze allereerste nieuwsbrief geven wij meer informatie over De Run 1000 en kunt u een QR-code 
en een link naar de website vinden. Uiteraard is het de bedoeling niet alleen te communiceren via de 
nieuwsbrief of de website maar elkaar ook persoonlijk te ontmoeten. Er zullen in 2023 verschillende 
momenten worden gepland maar uiteraard kunt u buiten deze momenten altijd contact met ons 
opnemen.  
 

De nieuwsbrief verschijnt 4 keer per jaar en op de website kunt u altijd de laatste 
stand van zaken lezen. Denk hierbij aan informatie over de bouwplannen, 
evenementen en ander nieuws. U vindt de website via: www.asml.com/dichtbij of 
scan de QR-code. 
 

 

Stand van zaken en wat gaat er gebeuren op De Run 1000?  
 
Fase 1 
Op dit moment wordt er gewerkt aan de nieuwe gebouwen op De Run 1000. We zijn in het voorjaar 
van 2022 van start gegaan en de verdere bouw wordt in fases uitgevoerd. Het eerste van de vier 
gebouwen is al goed zichtbaar en zal naar verwachting begin februari zijn hoogste punt bereiken. De 
fundering voor het tweede gebouw is ook al gelegd en de komende weken zult u kunnen zien dat er 
ook aan dit gebouw hard gewerkt wordt. Naar verwachting vindt de oplevering van de gehele bouw 
(alle 4 gebouwen, zoals u op de afbeelding kunt zien) van fase 1 in oktober 2024 plaats. Dit is 
inclusief de tuinen/het park, want De Run 1000 wordt ingericht tot een groene en duurzame 
werkomgeving. In totaal komen er ongeveer 3,200 werkplekken in de vier gebouwen.  
Medio 2024 weten we wanneer de precieze oplevering zal plaatsvinden.  
Voor de opening van fase 1 ontvangt u van ons nog een uitnodiging.  
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Omdat de oplevering van fase 1 nog even duurt, en wij ons voor kunnen stellen dat u benieuwd bent 
naar de voortgang van de bouw of wellicht vragen of suggesties heeft, nodigen wij u uit op  
21 december 2022 van 18.00 uur tot 20.00 uur in ons restaurant op het terrein van De Run 1000.  
U heeft dan de gelegenheid om vragen te stellen en ons te laten weten of u klachten of suggesties 
heeft rondom de bouwwerkzaamheden met betrekking tot fase 1. Samen met de aannemer 
proberen we de overlast voor de buurt zoveel mogelijk te beperken. Maar als het beter kan, willen 
we dat natuurlijk graag weten. Er wordt gezorgd voor een kop soep en een drankje. Mocht u 
gezinsleden willen meenemen dan is dat uiteraard geen enkel probleem. We zouden het ontzettend 
fijn vinden als u aanwezig kunt zijn. 
U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar Run1000@asml.com.  
Graag uiterlijk voor 14 december 2022 (inclusief aantal personen).  
 
 
Fase 2  
Inmiddels zijn er ook plannen om achter de vier kantoorgebouwen verder uit te breiden in het gebied 
direct naast de A2/N2. Dit noemen wij fase 2. De concrete invulling van dit gebied is op dit moment 
nog niet bekend. In januari 2023 organiseren we een participatiebijeenkomst met betrekking tot 
deze fase 2. Tijdens de bijeenkomst vertellen we u dan over de laatste stand zaken en horen we 
graag van u of er vragen zijn en of er vanuit de buurt nog wensen of suggesties zijn die we mee 
kunnen nemen in deze plannen. In deze fase is het nog zeker mogelijk om de plannen waar mogelijk 
aan te passen dus uw inbreng is belangrijk. De uitnodiging voor deze participatiebijeenkomst volgt op 
korte termijn. 
 
 
Voor zowel fase 1 als 2 houden wij ten aanzien van diverse aspecten rekening met de buurt: 

• Parkeerbehoefte wordt op het ASML-terrein ingevuld. 
• Extra verkeersontsluiting van De Run 1000 direct op het Rijkswegennet. 
• Verbetering van de bestaande verkeerssituatie. 
• Voldoende afstand van gebouwen tot geluidgevoelige objecten (woningen). 
• Groenvoorziening. 
• Minimale licht hinder. 

 

En tot slot… 
 
Wensen wij u hele fijne feestdagen! 
Hopelijk zien wij u op woensdag 21 december. Mocht dat niet lukken dan graag tijdens de 
participatiebijeenkomst in januari 2023. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Marjolein de Hooge 
ASML 
 
 

Contactinformatie  
Email: Run1000@asml.com 
Website: www.asml.com/dichtbij 
 
Ontvangt u deze nieuwsbrief in de toekomst liever via e-mail? Laat het ons weten via 
Run1000@asml.com 
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