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Betreft: Huisvestingsproblematiek Tilburgse studenten 
 
Middels deze brief wil ik uw aandacht vragen voor de groeiende problematiek omtrent de huisvesting van 
studenten in Tilburg. De aanleiding hiervoor is het besluit tot de stop op het afgeven van 
omzettingsvergunningen die verhuur van eengezinswoningen aan 3 of meer personen mogelijk maakt op 
25 september jongstleden. De reden voor het stopzetten is de toenemende druk op de schaarse 
woonruimtevoorraad en het toenemende aantal meldingen over de leefbaarheid rondom dit soort 
kamerverhuurpanden. 
 
Echter, dit verergert de problematiek omtrent de huisvesting van studenten, zeker gezien de groei die de 
universiteit de afgelopen jaren heeft doormaakt. Eerder waren studenten al gedwongen om in 
faculteitsgebouwen van de universiteit gehuisvest te worden en sliepen er zelfs studenten in het 
Spoorpark omdat zij geen onderdak konden vinden in de stad. De universiteit streeft in haar strategisch 
plan naar gecontroleerde, duurzame groei om uit te groeien tot een middelgrote universiteit. Dat is mooi 
voor de universiteit en de stad Tilburg, maar dat vraagt ook dat er geschikte huisvesting voor deze groep 
moet zijn. Er was al een tekort en deze groei komt daar bovenop. Dit maakt dan ook dat wij als 
studentenverenigingen ons ernstig zorgen maken over de huidige ontwikkelingen. 

Uit enquêtes afgenomen bij de studenten die lid zijn van het Tilburgs Studenten Corps Sint Olof, Tilburgse 
Studenten Vereniging Plato, Tilburgse Studenten Roeivereniging Vidar en I*ESN Tilburg ervaart 69% de 
huisvesting voor studenten in Tilburg als problematisch en vindt 80% dat de huisvesting in Tilburg niet 
goed geregeld is. 72% van de studenten wil het liefst in huis wonen met meer dan drie huisgenoten. 
Hierbij moet worden meegenomen dat deze studenten vaak via de vereniging opties krijgen aangeboden 
om huisvesting te vinden. Wij achten het zeer waarschijnlijk dat het probleem bij studenten die geen lid 
van een studentenvereniging zijn nog vele malen groter zal zijn. Uit onderzoek van fractie SAM blijkt dat 
80% van de studenten aan Tilburg University vindt dat Tilburg een huisvestingsprobleem heeft. De 
studenten wijzen onder andere het tekort aan beschikbare woningen, de constante huurverhogingen en 
de communicatie tussen de universiteit en de gemeente aan als oorzaken van het huisvestingsprobleem. 
Daarnaast blijkt ook uit het landelijke onderzoek van de Landelijke Studentenvakbond dat Tilburg slecht 
scoort als het gaat om de huisvesting van studenten. 

Wij vrezen dat het gevolg van het stopzetten van de omzettingsvergunningen is dat er geen woningen 
beschikbaar zijn voor de nieuwe studenten aan de universiteit en de hogescholen. De realisatie van 



studentenwoningen ligt nu volledig bij de commerciële markt. Dit resulteert in studio's in een hoger 
prijssegment. Er ontbreekt op dit moment juist een partij die betaalbare zelfstandige en onzelfstandige 
huisvesting oppakt. Woningcorporaties zijn de aangewezen partij om dit gat te vullen alleen kunnen zij dit 
zeer beperkt door de afspraken die met de gemeente zijn gemaakt en waarin andere prioriteiten dan 
studentenhuisvesting zijn opgenomen. De zeer beperkte grondposities bij gemeente en corporaties 
maken dat er vooralsnog geen studentenwoningen door corporaties worden gerealiseerd. Behalve dat 
een studio een dure woonoptie is voor studenten, kunnen zij zich hier bovendien moeilijker sociaal 
ontwikkelen. Bovendien nemen studio’s aanzienlijk meer ruimte in dan wanneer studenten sanitaire 
ruimtes en keukens met elkaar delen. Wij geloven dat een sociale leefomgeving essentieel is voor de 
ontwikkeling van studenten. 

Na de ophef over de stop op de omzettingsvergunning kondigde de gemeente aan dat de mogelijkheid 
werd onderzocht om woonruimtes te gaan creëren in kantoorpanden. Echter creëert dit bij ons het 
vraagstuk waar dit gaat gebeuren en op welke termijn deze woonruimtes beschikbaar zouden zijn. De 
stop op de omzettingsvergunningen is per direct ingegaan en ondertussen blijft het aantal studenten 
doorgroeien. De universiteit wil graag samen met de gemeente een convenant op stellen om een duidelijk 
plan van aanpak te maken om het huisvestingsprobleem aan te pakken en realistische verwachtingen te 
scheppen. We hebben vernomen dat het opstellen van het convenant studentenhuisvesting inmiddels op 
bestuurlijk niveau met alle partijen, waaronder de studentenraad, een stap verder is gekomen. De 
noodzaak van het convenant blijft hoog, nu alle partijen willen samenwerken kunnen daadwerkelijke 
acties worden ondernomen om de Tilburgse huisvesting beter te maken. 

De schaarse woonruimtevoorraad is uiteraard een probleem waar alle lagen van de samenleving in Tilburg 
de gevolgen van ondervinden, niet alleen studenten. Desondanks denken wij dat als Tilburg haar 
studenten wil vasthouden, het noodzakelijk is deze studenten al in hun studententijd aan de stad te 
verbinden. Wij vrezen dat op deze manier meer studenten de keuze zullen maken om naar een andere 
stad weg te trekken nadat zij hun opleiding in Tilburg hebben genoten. Een gemis voor de stad die deze 
denkers, onderzoekers en ondernemers heeft opgeleid zodat zij kunnen teruggeven aan de maatschappij. 

Naar aanleiding van de problemen die wij vaststellen bij de huisvesting van studenten in Tilburg en naar 
aanleiding van de enquêtes die wij hebben afgenomen willen wij u vragen uw beslissing te heroverwegen 
dan wel met een andere oplossing te komen om de problematiek rondom studentenhuisvesting aan te 
pakken. 
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