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bijlage
onderwerp Ontwerpbestemmingsplannen De Run 7000 ASML en De Run 7000 ASML Geluid

16 juni 2022 ons kenmerk 
IBAN

: 22UIT02331 
: NL08BNGH 0285 0087 14

Beste

Gemeente Veldhoven is van plan om mee te werken aan een initiatief van ASML om 
haar (hoofd)vestiging uit te breiden op De Run 7000. Om deze ontwikkeling mogelijk 
te maken zijn de ontwerpbestemmingsplannen 'De Run 7000 ASML' en 'De Run 7o0o 
ASML Geluid' opgesteld. We informeren u hierover omdat het gaat over een 
verandering in uw omgeving waarover u uw mening kunt geven.

Wilt u de ontwerpbestemmingsplannen bekijken?
De ontwerpbestemmingsplannen liggen vanaf vrijdag 24 juni 2022 ter inzage tot en 
met donderdag 4 augustus 2022. Tijdens de openingstijden van het gemeentehuis 
kunt bij de receptie vragen naar de plannen. U hoeft hiervoor geen afspraak te 
maken. U kunt de ontwerpbestemmingsplannen ook digitaal bekijken via 
www.ruimteliikeplannen.nl of www.veldhoven.nl. Zoek dan op de trefwoorden 'De Run 
7000 ASML' en 'De Run 7000 ASML Geluid'.

Een zienswijze indienen
Tijdens de inzagetermijn kan iedereen schriftelijk of mondeling reageren op de 
ontwerpbestemmingsplannen door een zienswijze in te dienen. In uw zienswijze geeft 
u duidelijk aan over welke onderdelen het gaat, wat uw opmerkingen zijn en waarom.
4 Een schriftelijke zienswijze stuurt u per post naar de Gemeenteraad van

Veldhoven, postbus 10101, 5500 GA Veldhoven. Zet op uw brief de datum, uw 
naam, adres en handtekening. Een zienswijze kunt u niet per e-mail indienen.

4 Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met 
een medewerker van onze afdeling Regie en Ontwikkeling, via het verkorte 
telefoonnummer 14 040.

Let op: de begane grond van het gemeentehuis wordt verbouwd tot en met 8 juli. Volg 
de borden naar de tijdelijke ingang bij de theaterkassa van De Schalm.

Heeft u vragen of opmerkingen over deze brief? Neem dan contact op met Kara 
Terpstra (kara.terpstra@veldhoven.nl of bel via het verkorte telefoonnummer 14 040) 
onder vermelding van nummer 22UIT02331.

Met vriendelijke groet,
namens het college van burgemeester en wethouders van Veldhoven,

l ^ egie ŭ Ontwikkeling
Eric Bergmeester

Veldhoven werkt op afspraak
Voor alle producten en diensten waarvoor u aan de balie moet zijn, maakt u een afspraak via 
www.veldhoven.nl of bel 14 040. Via de site kunt u ook producten en diensten vanuit thuis regelen.
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