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SBO Nieuwsbrief nummer 2, oktober 2020 
 

SBO Tilburg wil haar achterban, middels Nieuwsbrieven, regelmatiger informeren over 

ontwikkelingen die zich voordoen in haar activiteiten.  

 

Convenant Wonen 2020-2025 

Op 30 september is het Convenant Wonen 2020-2025 vastgesteld door de betrokken 

partijen.  De belangrijkste pijlers van het convenant zijn betaalbare woningen en leefbare 

dorpen, wijken en buurten. En ook, zoals onze voorzitter tot zijn vreugde aangaf, met de 

aandacht voor doorstromers waarbij met name ouderen in hun eigen omgeving kunnen 

blijven wonen. 

Vanwege Corona- perikelen is de ondertekening naar een later tijdstip doorgeschoven. 

Op onze site kunt u zowel het volledige Convenant alsook een samenvatting van het 

convenant terugvinden. 

 

Erepenning voor Gerard Klaassen 

De oud-voorzitter van het SBO Tilburg, de heer Gerard Klaassen heeft van de gemeente 

Tilburg een zilveren erepenning toegekend gekregen, vanwege zijn jarenlange inzet voor 

het SBO. De heer Klaassen had in april 2020 zijn voorzitterschap al neergelegd maar 

eerder was er geen mogelijkheid om aan dit afscheid op een juiste wijze aandacht te 

geven. 

 

Omgangscode Tilburg 

Tegelijkertijd met de ontwikkeling van nieuwe Convenant Wonen hebben we ook een 

bijdrage geleverd aan de actualisatie van Omgangscode Tilburg 2020-2025. 

De Omgangscode is onlangs in concept vastgesteld en zal binnenkort zowel in SBO 

verband als door elk HBO afzonderlijk besproken worden. Daarna zal een ondertekening 

per corporatie met hun HBO plaats kunnen vinden.  
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Voortgang Stuurgroep wonen. 

Nu dat het Convenant tot stand is gekomen is het een goede zaak om het doorlopen 

proces te evalueren. Maar ook om naar de toekomst te kijken hoe de samenwerking 

tussen gemeente, corporaties en HBO’s in 2021 vormgegeven kan worden. Binnenkort 

vindt daar overleg over plaats. 

 

Bestuur SBO-Tilburg.         
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