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Halin profileert zich als allround dienstverlener op het gebied van elektronica.
Met zo’n 135 mensen ontwikkelen en produceren ze elektronica voor businessto-business klanten in 16 marktsegmenten. Van prototypes tot serieproductie en voor
éénmanszaken tot multinationals. “Halin is een écht Veldhovens bedrijf,” aldus Martin
Saris, managing director. “Van de 32 jaar dat we bestaan zitten we al 30 jaar op De Run.“

De Run in de praktijk
Goed vestigingsklimaat
Dat Halin het juist in Veldhoven goed doet is volgens
Martin Saris niet toevallig: “Het personeel bepaalt
ons succes. En we zitten in een regio waar veel goed
technisch en elektrotechnisch werk te vinden is.
De kennis en ervaring die we hier inmiddels hebben
opgebouwd kunnen wij in een andere regio niet
makkelijk opnieuw realiseren.” Een andere belangrijke
factor is volgens de geboren en getogen Veldhovenaar
dat de gemeente Veldhoven zich breed heeft
ontwikkeld. Veldhoven heeft niet alleen een goed
vestigingsklimaat voor ondernemers maar óók voor
haar burgers. “Want als al die medewerkers hier niet
zouden willen wonen, dan sta je als ondernemer nóg
met lege handen. Bedrijven hebben nou eenmaal goed
personeel nodig.”

Beschikbaarheid kavels
Op De Run heeft de gemeente
momenteel geen uitgeefbare kavels
beschikbaar. In het kader van het
project Runport A2 (uitbreiding van
De Run 1000 en herstructurering
De Run 2000) worden nieuwe
aantrekkelijke vestiginglocaties op
De Run gecreëerd.

Lange historie en toch modern
Dat Halin op De Run zat en nog altijd zit heeft vooral
te maken met de lange geschiedenis van zowel het
bedrijf als het bedrijventerrein. “De Run is het
bedrijventerrein met de langste historie. Toen wij zo’n
10 jaar geleden een nieuwe locatie zochten was er
van Habraken nog geen sprake, laat staat van
Zandven of Runport A2. Trouwens, al was daar wel
sprake van geweest dan hadden we de zichtlocatie
die op ‘ons eigen’ De Run beschikbaar was waar
schijnlijk toch gekozen.” Ondanks de leeftijd van
De Run voldoet het bedrijventerrein aan alle eisen van
de moderne tijd. De gemeente werkt in nauw overleg
met de ondernemersvereniging continu aan verbeteringen. Een goed voorbeeld is de veiligheid die
onlangs nog onder de loep werd genomen.

Utrecht, Amsterdam, Rotterdam
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Oppervlakte bruto ca. 120 ha
Oppervlakte netto ca. 108 ha
Toegestane milieucategorieën: 3
M aximaal bebouwingspercentage:
80%
- M aximale bebouwingshoogte:
8 - 30 meter (afhankelijk van ligging)
- D ienstwoning: niet toegestaan
(m.u.v. De Run 8000, gedeeltelijk)
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Facts & Figures de Run
Meer informatie
Voor meer informatie neemt u
contact op met:
Annemarie Evers, accountmanager
Bedrijventerrein De Run,
Afdeling Maatschappelijke en
Stedelijke Ontwikkeling (MSO)
Gemeentehuis, Meiveld 1,
Postbus 10101, 5500 GA
VELDHOVEN
tel. (040) 25 84 367 E-mail:
annemarie.evers@veldhoven.nl
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Het bedrijventerrein De Run is een
belangrijke drager van de regionale
en lokale economie en heeft een
belangrijke werkgelegenheids
functie. Het is één van de grotere
bedrijventerreinen in de regio,
gunstig gelegen ten opzichte van
diverse snelwegen. De bedrijvig
heid op De Run is zeer gevarieerd.
Er is een sterke concentratie van
hoogwaardige, technologische
ontwikkeling- en assemblage
bedrijven. Met deze bedrijvigheid
speelt De Run een belangrijke rol
in Brainport, hotspot binnen de
toptechnologie-regio Zuidoost Brabant. Om een aantrekkelijke
vestigingsplaats te zijn wordt
sterk ingezet op een kwalitatieve
opwaardering en een verbetering
van de bereikbaarheid van
het gehele bedrijventerrein.
Voor De Run is net als voor alle
bedrijventerreinen in Veldhoven
gezamenlijk parkmanagement
opgericht. Deze intensieve samenwerking tussen ondernemers en
de gemeente draagt bij aan de
kwaliteit van het terrein.
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Aan de inhoud van deze flyer kunnen geen rechten worden ontleend. Veldhoven, 1 september 2010

