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1. Voorwoord 
 

Nu de eerste maanden van 2015 verstreken zijn, kijken we met plezier terug op 2014. Voor CLIB een jaar met 

veel ontwikkelingen en de bijbehorende hectiek. Desondanks hebben we het jaar op een goede manier af 

kunnen sluiten. Daarover leest u meer in dit jaarverslag. 

 

De basis van CLIB blijft liggen in de verhuur van ateliers en werkruimten aan een zeer divers bestand van 

professionele kunstenaars. Afgelopen jaar hebben we de vraag naar werkruimtes voor kunstenaars zien stijgen. 

Met onze kleine, maar goed lopende organisatie, bedienen we deze mensen met een passend aanbod. Daarin 

hebben we onze sporen inmiddels wel verdiend. Met de opgebouwde ervaring en netwerken zien we 

voldoende mogelijkheden om onze primaire doelgroep – ook bij een stijgende vraag – te kunnen blijven 

bedienen. Daarnaast hebben we de afgelopen jaren ook ruimte gecreëerd om onze doelgroep op andere 

manieren te ondersteunen, bijvoorbeeld door de voortgezette inzet van de succesvolle Nowhere shops en 

studios waar kunstenaars en cultureel ondernemers hun producten niet alleen kunnen maken, maar ook 

kunnen laten zien en verkopen.  

 

Naast kunstenaars richt CLIB haar dienstverlening ook op cultureel ondernemers. In 2014 is voor deze 

doelgroep de Watermaker ontwikkeld. Dit nieuwe, innovatieve concept wordt in dit jaarverslag nader 

toegelicht. De cultureel ondernemers hebben een belangrijke rol in de activiteiten die in het pand worden 

ontwikkeld en uitgevoerd. Eind 2014 hebben we uitgebreid stilgestaan bij de mogelijkheden om de activiteiten 

van CLIB uit te breiden naar andere doelgroepen. Dit wordt een belangrijk speerpunt voor 2015. 

 

We zien echter ook een uitdaging in het inzetten van onze kennis en ervaring breder in te zetten. Bij al onze 

activiteiten gaan we wel steeds uit van de kracht van CLIB en focussen we op onze facilitaire rol. Zo hebben we 

in 2014 onze kennis ingezet om nieuwe initiatieven als Belcrum Beach en Stek te ondersteunen. Deze 

ondersteuning bieden we met plezier, om op die manier een bijdrage te leveren aan een vruchtbaar cultureel 

klimaat in Breda. 

 

In 2014 hebben we de directeur van CLIB deels vrijgemaakt om de profilering van CLIB te verbeteren en 

actiever deel te kunnen nemen aan culturele netwerken in Breda. Dit heeft een duidelijk en wat ons betreft 

positief effect. CLIB is een graag geziene partner in culturele discussies en ontwikkelingen en daar zijn we trots 

op.  

 

Ondanks deze activiteiten die uitdaging bieden voor de medewerkers van CLIB, verliezen we natuurlijk niet 

onze belangrijkste doelstelling uit het oog. Om die reden gaan we in 2015 een tevredenheidsonderzoek 

uitvoeren onder onze huurders. De verbeterpunten die daaruit mogelijk naar voren komen, geven ons weer 

input voor het jaarplan.  

 

Het belang van onze primaire doelstelling blijkt ook uit de samenstelling van het bestuur, waarin altijd twee 

plaatsen bezet worden door actieve kunstenaars. In 2014 heeft het bestuur afscheid genomen van twee 

kunstenaarbestuurders; Wick Akkermans en Constant van der Heijden. Beiden hebben een belangrijke rol 

gespeeld in de ontwikkeling van CLIB en haar bestuur. Wick als secretaris met grote kennis van zowel het 

culturele veld als ook van CLIB en haar geschiedenis. Constant als betrokken kunstenaar met altijd aandacht 

voor de belangen van die doelgroep.  

Het bestuur heeft dan ook afscheid genomen met dank aan hun inzet en betrokkenheid bij CLIB. Tegelijkertijd 

zijn we blij dat we in de personen van Gert-Jan van de Bemd en Amanda Butterworth goede opvolgers hebben 

gevonden, waardoor ook de inbreng van kunstenaars in het bestuur weer geborgd is. 
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In dit jaarverslag kijken we daarom zoals gezegd met tevredenheid terug op 2014. Maar graag maken we ook 

van de gelegenheid gebruik om al vooruit te kijken op 2015. Graag gaan we verder op het in 2014 ingeslagen 

pad. Want daarin vinden we onze inspiratie. 

 

Lisette Schipper, 

Voorzitter CLIB 

 

Maart 2015
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2. CLIB 
2.1 Missie 

CLIB is de atelierbeheerder van Breda en heeft als missie het aanbieden van betaalbare werk- en 

presentatieruimtes voor professioneel werkzaam zijnde kunstenaars, cultureel ondernemers en culturele 

bedrijven. CLIB is proactief in het zoeken van werkruimtes om de professionele ontwikkeling van kunstenaars 

te stimuleren. Hierdoor levert CLIB een bijdrage aan het culturele klimaat van de gemeente Breda en 

ondersteunt CLIB de kunstenaars, cultureel ondernemers en culturele bedrijven werkzaam in deze gemeente. 

 

2.2 Doelstelling 

CLIB heeft als doelstelling het tegen een aanvaardbare prijs 

aanbieden en beheren van werk- en presentatieruimtes aan 

professionele kunstenaars, cultureel ondernemers, culturele 

bedrijven en culturele organisaties in Breda. 
 

2.3 Prestatieafspraken 2014 

In de subsidietoekenning voor 2014 vanuit de Gemeente Breda zijn de volgende prestatieafspraken gesteld1: 

 

Uw reguliere activiteiten bestaan uit het aanbieden en beheren van werk- en presentatieruimtes aan 

professionele creatieve makers en culturele organisaties in Breda. Hiertoe onderhoudt en ontwikkelt u 

samenwerkingsverbanden met uiteenlopende partijen in de stad. Het betreft hier een netwerk van 

leegstandsbeheerders, makelaars, onderwijsinstellingen, woningbouwcorporaties en instellingen uit het culturele 

veld. U speelt in op de ontwikkelingen van deze tijd, waarbij creatieve makers er steeds vaker voor kiezen om 

gezamenlijk een werkruimte te huren. 

 

Ten behoeve van het wegvallen van 35 werkruimtes uit het pand aan de Vlaszak 2/8 per 31-12-2013 werkt u 

aan het vinden van vervangende ruimte in 2014. Door samenwerking met verschillende aanbieders van panden 

bent u er al in geslaagd een aantal nieuwe mogelijkheden te creëren voor een deel van de wegvallende 

werkruimtes van de Vlaszak. 

 

In 2014 dient u het huidige aanbod van werkruimtes te consolideren. In de bijlage van uw aanvraag 2014 geeft u 

aan dat het aantal werkruimtes 157 bedraagt. Dat is nagenoeg hetzelfde aantal als in 2013 (155). 

 

Met het realiseren van POP-UP stores heeft u een nieuwe ontwikkeling in gang gezet, waarmee u 

mogelijkheden biedt ten behoeve van de bestrijding van leegstand van de binnenstad. Wij verwachten dat deze 

ontwikkeling in 2014 een stijgende lijn vertoont. In 2014 dient CLIB opnieuw mee te doen aan de Cultuurnacht 

om zo de organisatie en ook het gebied Via Breda beter op de kaart te zetten2. 

 

 

 

 

                                                      
1
 Onderstaande afspraken zijn overgenomen uit de brief van mevr. N.J.A. Gooijers met het onderwerp subsidieverlening 

2014, gedateerd 20-12-2013. 
2 Op 14-02-2014 meldt CLIB per mail aan mevr. J. Kostermans dat de deelname aan de Cultuurnacht helaas niet door kan 

gaan, wegens een gebrek aan animo onder de huurders. 
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3. Bestuur & Organisatie 
3.1 Bestuurszaken 

 

CLIB kent een bestuursmodel, waarbij het bestuur uitvoeringstaken delegeert aan de directie. Bij de uitvoering 

van haar taken hanteert het bestuur van CLIB de code cultural governance. De taken en 

verantwoordelijkheden van het bestuur zijn vastgelegd in een bestuursreglement.  

 

Het bestuur van CLIB bestond op 31-12-2014 uit: 

Naam functie hoofdfunctie/beroep nevenfuncties 

Mevr. L. Schipper,  voorzitter secretaris raad van bestuur science practitioner Tranzo 

  Surplus  

Mevr. J. Rattink,  secretaris  oud-directeur Nw. Veste voorzitter ver. Markdal 

Dhr. J. Kies,  penningmeester freelance adviseur St. Cope, Adeline stichting 

Dhr. S. Namjesky,  juridische zaken advocaat, specialisatie  

  huurrechten 

Mevr. A. Butterworth,  ballotage commissie grafisch ontwerper  

Dhr. M. Olde Hengel,  vastgoed expert jurist, vastgoed expert en      

  oud-directeur MVGM 

Dhr. G. v.d. Bemd,  algemeen bestuurslid beeldend kunstenaar 

 

In 2011 is het bezoldigingsbeleid voor het bestuur vastgesteld. De algemene leden van het bestuur hebben 

recht op een vrijwilligersvergoeding van € 600,-. Voor de voorzitter is de vergoeding vastgesteld op € 900,- en 

voor de secretaris € 1.500. De meeste bestuursleden hebben echter aangegeven geen aanspraak te willen 

maken op deze vergoeding.  

 

In 2014 is de samenstelling van het CLIB bestuur veranderd. 

In het CLIB bestuur zijn altijd 2 kunstenaars vertegenwoordigd. In 2014 zijn Wick Akkermans en Constant van 

der Heijden om hen moverende redenen afgetreden als bestuurslid van CLIB.  

CLIB heeft in Amanda Butterworth en Gert-Jan van den Bemd een goede vervanging gevonden. Beide waren al 

betrokken bij CLIB in de advies commissie en de ballotage commissie en konden daarom makkelijk instromen. 

Door het vertrek van Wick Akkermans verloor CLIB de secretaris. Jettie Rattink, die begin 2014 is 

aangetreden heeft de functie van secretaris op zich genomen. 

Het bestuur komt elke zes weken bij elkaar en is betrokken bij de ontwikkeling van het te voeren beleid en 

besluitvorming over niet alledaagse zaken.   

 

In 2014 is het bestuur 9 maal bijeen geweest, waarvan 7 reguliere bijeenkomsten. Daarnaast is het bestuur 

twee maal bijeen geweest voor brainstormbijeenkomsten, waarbij de toekomst van CLIB op de agenda staat. 

De besluitenlijst van het bestuur is opgenomen als bijlage 2 van dit verslag.  

 

CLIB wordt sinds 2011 tevens ondersteund door een Advies Commissie.  

Deze Advies Commissie bestaat uit huurders van CLIB uit de verschillende panden en komt tweemaal per jaar 

bij elkaar om CLIB te adviseren over beheerderszaken. Door de overstap van Gert-Jan van den Bemd naar het 

bestuur en het vertrek van Ageeth Boermans, is de advies commissie wat uitgedund. CLIB overweegt om deze 

samen te voegen met de ballotage commissie. Deze Advies Commissie is een welkome aanvulling voor CLIB en 

een klankbuis van de huurders. De Advies Commissie bestond op 31-12- 2014 uit: Merijn van der Vorst en 

Irene Laros. 
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3.2 Kantoorzaken 

Het kantoor van CLIB bestond op 31-12-2014 uit: 

Mvr. L. v.d. Putte, Directeur, 0,77 fte 

Mvr. A. Mosterman, Office manager, 0,66 fte 

Dhr. J. Broeseliske, Medewerker buitendienst, 0,33 fte  

 

Bezetting kantoor 

De rol van de directeur van CLIB, Lot van de Putte, kreeg in 2014 meer nadruk op profilering en netwerken. 

Dat houdt in dat administratieve taken lastiger te combineren zijn met deze functie.  

Hans Pouw, medewerker buitendienst, gaf in 2014 aan te willen stoppen bij CLIB i.v.m. andere verplichtingen. 

Met het vertrek van Hans heeft CLIB gekozen voor een nieuwe invulling van deze functie om de directeur te 

ontlasten; buitendienst in combinatie met licht administratief werk. Dit betekent een uitbreiding van deze 

functie van 0,22 fte’s naar 0,33 fte’s. In Jochem Broeseliske vond CLIB een goede invulling voor deze functie. 

De bezetting van het kantoor is licht gestegen door de uitbreiding van de functie van de medewerker 

buitendienst.  

 

Acquisitie 

In 2010/2012 was een duidelijke afname te zien in het animo voor werkruimtes. Door de crisis konden veel 

kunstenaars en cultureel ondernemers een werkruimte niet meer betalen. Mensen gaan werkruimtes delen of 

toch weer thuis werken. Medio 2013 bleek het animo voor werkruimtes toch weer aan te trekken. Inmiddels 

zien we in 2014 een toename in de vraag naar werkruimtes, ook het aantal inschrijvingen voor werkruimtes 

blijft stijgen. CLIB wil daarom in 2015 een pand aan het bestand toevoegen. 

In 2014/2015 heeft CLIB nieuwe samenwerkingen kunnen opbouwen, waarin zij een betrouwbare beheerder 

blijkt. Dit leidt tot meer mogelijkheden om het atelierbestand uit te breiden. CLIB vermoedt dat deze nieuwe 

partners het gevolg zijn van meer profilering, maar vooral door netwerkactiviteiten.  

Vastgoedeigenaren ervaren CLIB als een professionele partij met een betrouwbaar en degelijk beheer.  

 

3.3 Profilering en zichtbaarheid 

In 2013/2014 heeft CLIB sterk ingezet op de verdere profilering van de organisatie. Dit doet CLIB niet alleen 

met reeds ontwikkelde middelen zoals posters, flyers en social media, maar ook door het ontwikkelen van 

inhoudelijk aantrekkelijkere projecten binnen het vastgoed. Hierbij blijft CLIB altijd de facilitaire rol houden, 

maar ontwikkelt concepten waarbij de gebruikers een inhoudelijke rol gaan vervullen. CLIB is in deze projecten 

zowel verhuurder als conceptontwikkelaar. 

Het openen van de projecten ‘NOWHERE shops’ en ‘de Watermaker’ zijn goede voorbeelden. CLIB is de 

beheerder/verhuurder van de panden, maar heeft ook gekeken naar de locaties van de panden en hiervoor een 

concept ontwikkeld dat bij de omgeving past.  

CLIB gebruikt deze projecten ook duidelijk als profilering van de organisatie door voor beide projecten een 

huisstijl te ontwikkelen die gelieerd is aan de CLIB huisstijl.  

Andere voorbeelden van facilitaire ondersteuning van inhoudelijke projecten zijn Belcrum Beach en STEK. Ook 

met deze projecten wint CLIB aan naamsbekendheid. 

Deze lijn zal in 2015 worden voorgezet en uitgebreid. 
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3.4 Ontwikkelingen  

Er is een meerjarenvisie 2013-2016 ontwikkeld waarin CLIB zijn doelstellingen en verwachtingen voor de 

komende jaren helder uiteen heeft gezet. CLIB heeft een duidelijk beeld van de te varen koers en een heldere 

visie op de toekomst. 2014 Was voor CLIB het jaar waarin profilering en netwerken centraal stonden.  

CLIB heeft duidelijk een nieuw beleid ingezet (profilering en samenwerking) dat inmiddels heeft geresulteerd in 

verschillende culturele projecten. 

 

CLIB heeft een aantal reguliere atelierpanden in Breda waarin gewerkt kan worden en die toegewezen worden 

op basis van inschrijftijd. Hier ziet CLIB, in tegenstelling tot voorgaande jaren, nieuwe groeimogelijkheden. De 

behoefte aan werkruimtes in Breda is op dit moment weer wat aan het toenemen in tegenstelling tot 

voorgaande jaren. CLIB zoekt in 2015 dan ook naar een nieuwe atelierpand.  

CLIB is daarnaast bezig met het uitbreiden van de diensten en zoekt daarom ook naar panden of locaties ‘met 

een beetje extra’. Dat ‘beetje extra’ gebruikt CLIB om zichzelf en de huurders beter te profileren. Door het 

ontwikkelen van een facilitair concept op basis van de omgevingsbehoeften van een pand of locatie, probeert 

CLIB ook de kwaliteit van de leefomgeving te vergroten. CLIB krijgt hierdoor meer naamsbekendheid, de 

omgeving van een pand of locatie verbetert en cultuur wordt beter zichtbaar in de stad Breda. 

CLIB gebruikt de panden/locaties steeds meer als profilering van de organisatie en zoekt vaak huurders die een 

meerwaarde hebben voor een specifiek pand of gebied.  
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Panden of locaties ‘met een beetje extra’ in 2014/2015: 
 

Belcrum Beach  
In 2013 heeft CLIB zich ingezet in de ondersteuning van Belcrum Beach. CLIB heeft hier de (online) organisatie 

opgezet en de barroostering geregeld. Ook springt CLIB bij in het openen en sluiten. In 2014/2015 doet CLIB 

een stapje terug. De organisatie is opgezet, nu is het aan de vrijwilligers om het te draaien. Wel zal CLIB bij het 

strand betrokken blijven in de vorm van open/sluit diensten, of als troubleshooter.  

Door de betrokkenheid van CLIB bij Belcrum Beach hebben CLIB en BRAAK! elkaar gevonden in een hechte 

samenwerking. 
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STEK 
In 2014 gingen CLIB en BRAAK samen een nieuwe uitdaging aan; STEK.  

STEK is gesitueerd achter de atelierpanden van CLIB aan de Veilingkade 8/9; een betonnen vlakte waar 

komende jaren allerlei soorten werkruimtes zullen ontstaan. Bij STEK huur je een kavel waar je je eigen 

werkruimte op bouwt, een bestaande unit op plaatst of een reeds gebouwde unit huurt. CLIB zal hier de 

administratieve zaken regelen en BRAAK is verantwoordelijk voor de inhoudelijke kant van de zaak. Ook is 

CLIB vertegenwoordigd in de jury die bekijkt of iemand een STEKKER is of niet.  

Zowel de atelierpanden Veilingkade 8/9 waar CLIB kantoor houdt, als STEK bevinden zich op het Haveneiland. 

Het Haveneiland wordt komende jaren ontwikkeld door stichting BRAAK! tot cultureel eiland. 
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NOWHERE shops  
De NOWHERE shops zijn culturele pop-up stores die worden 

uitgebaat door kunstenaars en cultureel ondernemers. Deze winkels zijn woensdag t/m zaterdag open voor 

publiek. De eerste shops zijn eind 2013, onder grote belangstelling geopend in de Houtmarktpassage. 

Bij de NOWHERE shops en studios is er sprake van een win/win situatie; de naastgelegen ondernemers zien 

hun gebied verbeteren, de eigenaar speelt zijn vaste lasten weg en behoudt de waarde van zijn pand, de 

kunstenaars en cultureel ondernemers krijgen podium op een A locatie. In het geval van de shops in de 

Houtmarktpassage was er direct een verbetering van het gebied zichtbaar. De naastgelegen ondernemers zijn 

erg blij met het project. In 2014 had CLIB 7 NOWHERE shops en 6 NOWHERE studios. CLIB heeft het doel 

om in 2015 2 NOWHERE shops erbij te openen. Op moment van schrijven is er zicht op een nieuwe shop op 

de Haagdijk. Met de NOWHERE shops in de Houtmarktpassage is ook de samenwerking met MVGM 

bedrijfshuisvesting gestart die vervolg zal krijgen in 2015. 

www.nowhereshops.com 

Voor         Na 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor      Na  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor      Na 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jaarverslag 2014 

CLIB 

 

12 

 

Herontwikkeling Reigerstraat 16: Brandpunt 
Begin 2014 werd definitief duidelijk dat het Huis voor Beeldcultuur medio 2014 uit het pand zou vertrekken. 

CLIB en de gemeente Breda wilden dit pand graag behouden voor cultuur. CLIB is op zoek gegaan naar een 

alternatieve invulling voor het pand. Na vele gesprekken met allerlei bedrijven en ondernemers, heeft CLIB de 

juiste partij gevonden in Creative Use of Technology. Dit bedrijf had al een kleine locatie in de Molenstraat, 

waar zij zich bezig hielden met lasersnijden, 3-D printen en andere innovatieve technieken. Deze ondernemers 

zochten een nieuwe uitdaging en konden zich vinden in de combinatie van hun bedrijf en exposities. Doordat zij 

het gehele pand huren van CLIB, is het plan exploitabel gebleken. De naam is veranderd naar Brandpunt. Bij 

Brandpunt kun je kennis maken met cultuur, exposities, innovatieve technieken en je kunt er als cultureel 

ondernemer een werkplek huren.  
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De Watermaker 
Begin 2014 heeft CLIB de sleutels gekregen van de Hoornwerkstraat1, een 

oud waterlaboratorium, grenzend aan de Triple O Campus. Dit pand leende 

zich uitstekend voor de herontwikkeling tot bedrijfsverzamelgebouw voor 

cultureel ondernemers.  

CLIB is met bureau TWAALF om de tafel gegaan voor de concept 

ontwikkeling van het concept De Watermaker. Hierbij hebben we gekeken 

naar andere bedrijfsverzamelgebouwen en lering getrokken uit minder sterke 

aspecten. CLIB kiest in de Watermaker daarom bewust voor een niet-autoritaire/organiserende rol.  

CLIB faciliteert de ondernemers met: 

-meer voorzieningen dan in de reguliere atelierpanden. Zoals; intercom, alarm installatie, schoonmaak, super 

snel internet, eigen parkeerplaatsen. 

-een eigen huisstijl 

-een werkbudget dat afkomstig is uit de geïncasseerde huur. Het werkbudget is bestemd voor de ontwikkeling 

van het gezamenlijk netwerk of activiteiten, of het verbeteren van het pand. 

-een gratis gezamenlijke ruimte voor lunch, evenementen, klantontvangst. 

-het recht om eigen buren te kiezen. Ondernemers bepalen zelf wie hun buurman wordt.  

-doel is om een collectief te vormen van cultureel ondernemers die elkaars netwerk versterken. 

 

Tijdens de verbouwing van het pand is al gestart met de eerste bijeenkomsten met huurders. Door regelmatig 

bijeen te komen en te vergaderen over beleid en huisregels, is inmiddels een goed watermakerbeleid gevormd 

en zijn bijna alle kantoren verhuurd. CLIB zit alle vergaderingen bij en heeft een veto recht als er iets uit de 

hand loopt, of niet in belang van allen is. Ook houdt CLIB, op afstand, de grote lijn in de gaten en stuurt bij 

waar nodig. De Watermakers vormen inmiddels een collectief. De sfeer in het pand is uitermate goed. Er 

worden al regelmatig opdrachten uitbesteed aan de buurman, waardoor huurders meer inkomsten genereren 

door hun deelname aan De Watermaker. Ook is het collectief hard aan het werk om het pand te 

transformeren van vervallen laboratorium tot creatief bedrijfsverzamelgebouw. 

Met de start van de Watermaker is ook een samenwerking tussen CLIB en Brabant Water, eigenaar van het 

pand, gestart. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jaarverslag 2014 

CLIB 

 

14 

 

Voor   Na 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Voor       Na 
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Voor       Na 

 
 

 

 

 

 

CLIB richt zich in 2015, net als in 2014, op samenwerking en op de 

profilering van de organisatie door PR, netwerkactiviteiten en het 

inzetten van CLIB panden of locaties ‘met een beetje extra’ voor de 

profilering van de organisatie en de huurders. 
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4. Samenwerkingsverbanden 2014/2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

Nieuw! 

Nieuw! 

Nieuw! 

Nieuw! 

Nieuw! 

Nieuw! 

CULTUUR BREDA 

Nieuw! 
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4.1 Lokaal 

De samenwerkingsverbanden met bestaande partners blijven bestaan. 

CLIB heeft in 2014 nieuwe of hechtere samenwerkingsverbanden opgebouwd die worden voortgezet in 2015. 

 

Nieuwe partners in 2014/2015 

Brabant Water 

Stichting Water Zuid, een onderdeel van Brabant Water heeft een oud 

laboratorium in bezit aan de Hoornwerkstraat 1, grenzend aan de Triple O 

Campus. Voor dit pand werd een oplossing gezocht voor de komende 10 jaar. In 

CLIB vonden zij een betrouwbare huurder/beheerder. 

 

TWAALF 

Door het aantrekken van het pand aan de Hoornwerkstraat, zag CLIB de kans om het lang gewenste cultureel 

ondernemerspand te realiseren. Hierin vond CLIB een ontwikkelingspartner in TWAALF BV. TWAALF 

ontwikkelde samen met CLIB het basisconcept voor ‘De Watermaker’. 

 

MVGM bedrijfshuisvesting 

MVGM Bedrijfshuisvesting Breda heeft enkele winkelpanden in de Houtmarktpassage  

in de portefeuille. In CLIB vond MVGM een partner als leegstandsbeheerder. CLIB heeft hiervoor 

het concept ‘NOWHERE shops’ ontwikkeld. De samenwerking met MVGM verloopt erg goed. 

MVGM introduceert CLIB inmiddels regelmatig als betrouwbaar partner bij derden. 

 

STEK 

Al in 2013 werd er gesproken in Breda over een Souk/kunstenaarsdorp. Toen in het kader van 

de Culturele Hoofdstad, een titel die helaas niet aan Brabant gegund bleek. Desondanks is 

stichting BRAAK! met soortgelijke ontwikkelingen door gegaan in de vorm van STEK. CLIB 

werkt hier samen met BRAAK! aan de invulling en het beheer van STEK.  

 

Brandpunt 

In 2014 is CLIB door de Gemeente Breda gevraagd om onderzoek te doen naar een nieuwe bestemming 

voor de Reigerstraat 16. Creative Use Of Technology kwam naar CLIB met een plan voor het pand; een 

expositieruimte gecombineerd met een koffie/lunchroom en een designwinkel/werkplaats voor nieuwe 

technieken zoals 3D printen en lasersnijden. Deze partij ontwikkelt  nu het gehele pand onder de naam 

Brandpunt. 

 

City of Imagineers 

Dit is een relatief nieuwe organisatie in Breda (2014); een ondernemersvereniging voor 

de culturele sector. Cofi bouwt aan een innovatieve (inter)nationale uitstraling van de 

Breda. CLIB is lid van Cofi en partner in de aanpak van leegstand in de binnenstad 

middels cultuur. 

 

Cultuur Breda 

Wethouder Cultuur wil graag meer invloed op het cultuurbeleid vanuit de stad Breda. 

CLIB heeft deelgenomen aan een ontwerpgroep uit het culturele veld. Resultaat: een 

online/offline community met de naam Cultuur Breda. De community wordt  

belangeloos aangestuurd door verschillende focusgroepen uit het veld. CLIB richt zich  

op de begeleiding van de kwartiermakers die de offline community gaan ontwikkelen. 

 

CULTUUR BREDA 
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4.2 Regionaal 

ABS 

CLIB heeft een goede band met de atelierbeheerder van Den Bosch. Beide  

directeuren hebben een aantal keer per jaar overleg. CLIB en ABS  

hebben, namens de LOA, samen opgetrokken in het contact met de  

VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten). Op deze manier delen beide  

organisaties kennis, contacten en kansen met elkaar.   

 

 
4.3 Landelijk 

LOA 

CLIB is al jaren lid van het Landelijk Overleg Atelierbeheer. Dit is een halfjaarlijkse 

bijeenkomst van atelierbeheerders uit Nederland en België waarbij actuele zaken uit 

het atelierbeheer besproken worden. Elk half jaar is een andere stad de gastheer voor 

de bijeenkomst. In November 2014 heeft CLIB de rol van gastheer op zich genomen en 

de steden ontvangen in Breda. Na het ochtend overleg heeft CLIB de 

vertegenwoordigers van de atelierbeheerders rondgeleid langs de meest interessante 

projecten van CLIB. 
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5. Panden 

5.1 Bestaande panden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Speelhuislaan 171 /  

31 ateliers/ 2  

expositieruimtes

 

Haagweg 21 / 18 ateliers 

 

Hoornwerkstraat1 / De 

Watermaker 

17 kantoren 

 

Houtmarktpassage /  

 6 NOWHERE shops 

 

Tolbrugstraat /  

1 NOWHERE shop 

 

SPRING /  

6 NOWHERE studios 

 

Overakkerstraat 192-194 /  

12 ateliers 

 

Reigerstraat 16 

9 kantoren 

 

 

Teteringsedijk 89D/E  

24 ateliers 

 

Veilingkade 8/9 

9 ateliers 

 

Van Schootenstraat 23/23a 

12 ateliers 

 

Zandbergweg 97   

11 ateliers 

 

CLIB ondersteunt STEK 
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5.2 Potentiele nieuwe panden: 

 

Haagdijk 24 

CLIB is in onderhandeling over het tijdelijk beheer van de Haagdijk 24 

t.b.v. een  nieuwe NOWHERE shop. Ook hier is MVGM 

bedrijfshuisvesting de bemiddelaar voor CLIB. 

 

 

 

 

 

Pasbaan 17 

Dit pand is eigendom van de Gemeente Breda. CLIB is in onderhandeling 

om dit pand tijdelijk te beheren voor de Gemeente. CLIB zal in dit pand 

een nieuwe aanpak gaan uitvoeren; strakkere afspraken m.b.t. 

onderhoud, bezichtigingen en gebruik van de ruimtes. 

De basis is een bruikleenovereenkomst. CLIB zal dit pand beschikbaar 

stellen voor alle disciplines behalve schilders en beeldhouwers. 

 

 

 

Markendaalseweg 75 

CLIB heeft in 2011 en 2012 verschillende gesprekken  

gevoerd met de gemeente Breda over de overname van het beheer  

van de Markendaalseweg. CLIB heeft aangegeven  

waar de kink in de kabel zit; er zitten nu huurders in met  

huurcontracten. Deze huurders betalen, zelfs voor CLIB  

maatstaven, erg weinig huur. CLIB zal de onkosten voor het beheer  

uit het pand moeten halen. Deze kosten zullen ofwel uit de huur  

van de huurders, ofwel uit de mindering op de te betalen huur aan  

de gemeente moeten komen. CLIB is in afwachting van de  

beslissing van de gemeente Breda. 

 

Belastingkantoor / Gerechtsgebouw 

Door de ontwikkeling van het stationskwartier zullen in 2015 het 

Belastingkantoor en de Rechtbank vrijvallen. CLIB heeft ideeën om een 

van deze panden gedeeltelijk in te vullen en zou hierover graag in 

gesprek gaan met de Gemeente Breda.  

Beide panden worden in 2016 herbestemd en zijn uitermate  

geschikt voor het huisvesten van cultureel ondernemers en  

kunstenaars. Wellicht kan hier een mooie mix ontstaan van  

ondernemers, kunstenaars, studenten en ondernemers. CLIB stelt zich 

graag kandidaat als toekomstig beheerder van beide panden. 
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6. Atelier- en Ingeschrevenenbestand 2014 
 
Pand  Permanent 

of Tijdelijk 

Aantal ateliers  

31-12-2013 

Aantal ateliers  

31-12-2014 

+ / - Mutaties in 

2014 

Haagweg 21 P 18 18  3 

Hoornwerkstraat 1/ Watermaker P - 17  14 

NOWHERE shops HOUT T 5 6  5 

NOWHERE studios SPRING T 6 6  6 

Mauritssingel 2 T Expo  -  - 

Overakkerstr. 192-194 P 12 12  0 

Reigerstr. 16 P 9 9  2 

Speelhuislaan 171 P 28 28  3 

Teteringsedijk 89D P 13 13  3 

Teteringsedijk 89E P 11 11  0 

Veilingkade 8/9 P 9 9  2 

Vlaszak 2 T 2 -  1 

Van Schootenstr. 23 P 7 7  0 

Van Schootenstr. 23a P 5 5  0 

Zandbergweg 97 P 11 11  2 

Totaal aantal ateliers  136 152 +16 41 

      

Aantal panden       

31-12-2013  14    

31-12-2014   13 -1  

Aantal ingeschrevenen      

31-12-2013  337    

31-12-2014   337 -  

Ingeschrevenen zonder atelier  206 186 -20  

waarvan cultureel ondernemers of 

culturele bedrijven 

 18 35 +17  
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7. Targets 2014/2015 
Prestatieafspraken Gemeente Breda: 

Uw reguliere activiteiten bestaan uit het aanbieden en beheren van werk- en presentatieruimtes aan 

professionele creatieve makers en culturele organisaties in Breda. Hiertoe onderhoudt en ontwikkelt u 

samenwerkingsverbanden met uiteenlopende partijen in de stad. Het betreft hier een netwerk van 

leegstandsbeheerders, makelaars, onderwijsinstellingen, woningbouwcorporaties en instellingen uit het culturele 

veld. U speelt in op de ontwikkelingen van deze tijd, waarbij creatieve makers er steeds vaker voor kiezen om 

gezamenlijk een werkruimte te huren. CLIB heeft zijn netwerk in 2014 niet alleen onderhouden, maar ook 

uitgebreid. Ook heeft CLIB ingespeeld op de ontwikkelingen van deze tijd op het gebied van de leegstand in de 

binnenstad en de Triple O Campus. 

 

Ten behoeve van het wegvallen van 35 werkruimtes uit het pand aan de Vlaszak 2/8 per 31-12-2013 werkt u 

aan het vinden van vervangende ruimte in 2014. Door samenwerking met verschillende aanbieders van panden 

bent u er al in geslaagd een aantal nieuwe mogelijkheden te creëren voor een deel van de wegvallende 

werkruimtes van de Vlaszak. CLIB heeft enkele ruimtes kunnen toevoegen aan zijn bestand waardoor het totaal 

aantal werkruimtes is gestegen. Het gaat hier veelal om kantoren voor cultureel ondernemers. In 2015 zal CLIB 

zich ten doel stellen om een makerspand aan het bestand toe te voegen. 

 

In 2014 dient u het huidige aanbod van werkruimtes te consolideren. In de bijlage van uw aanvraag 2014 geeft u 

aan dat het aantal werkruimtes 157 bedraagt. Dat is nagenoeg hetzelfde aantal als in 2013 (155). Op 13-12 2013 

bedroeg het aantal werkruimtes 136. Op 31-12-2014 bedroeg het aantal werkruimtes 152. Na een kleine dip 

door het verlies van de Vlaszak is het aantal werkruimtes dus weer op het oude niveau terug gebracht. 

 

Met het realiseren van POP-UP stores heeft u een nieuwe ontwikkeling in gang gezet, waarmee u 

mogelijkheden biedt ten behoeve van de bestrijding van leegstand van de binnenstad. Wij verwachten dat deze 

ontwikkeling in 2014 een stijgende lijn vertoont. In 2014 dient CLIB opnieuw mee te doen aan de Cultuurnacht 

om zo de organisatie en ook het gebied Via Breda beter op de kaart te zetten3. In 2014 heeft CLIB 2 

NOWHERE shops aan het bestand kunnen toevoegen. CLIB heeft het doel om ook in 2015 weer minimaal 2 

NOWHERE shops, of anders soortige culturele leegstandsinvulling, aan het bestand toe te voegen. CLIB heeft 

wegens gebrek aan animo bij de huurders in 2014 niet deelgenomen aan de Cultuurnacht. Ook voor 2015 heeft 

CLIB deze ambitie niet. 
 

Overige targets 2014: 

Vergroten van de naamsbekendheid; 

CLIB is actief op social media om de naamsbekendheid te vergroten. CLIB neemt deel aan de Toekomstmarkt 

van St. Joost. In 2014 en 2015 zal CLIB zich profileren met bovenstaande middelen maar zal ook zijn eigen 

panden en projecten inzetten om de naamsbekendheid te vergroten. Dit zal CLIB doen door het ondersteunen 

van Belcrum Beach, STEK en het opzetten van nieuwe panden/locaties zoals de NOWHERE shops en de 

Watermaker waarmee CLIB zich kan profileren. 

 

Meer NOWHERE shops / studios in de binnenstad 

Het doel uit 2013 om pop-up stores te realiseren is gelukt. In 2014 heeft CLIB 2 NOWHERE shops aan het 

bestand kunnen toevoegen. Nu stelt CLIB zich tot doel om dit succesconcept op steeds meer plaatsen in de 

binnenstad van Breda toe te passen. CLIB ziet mogelijkheden in de leegstand van retail ruimtes in de binnenstad 

van Breda. CLIB heeft in 2014 wat moeite gehad om door te dringen tot makelaars en eigenaren, maar ziet in 

de samenwerking met City of Imagineers meer mogelijkheden. 

 

 

                                                      
3 Op 14-02-2014 meld CLIB per mail aan mevr. J. Kostermans dat de deelname aan de Cultuurnacht helaas niet door kan 

gaan, wegens een gebrek aan animo onder de huurders. 
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Het ontwikkelen van de Watermaker (pand voor cultureel ondernemers) 

Voor 2014 had CLIB het doel om een cultureel ondernemerspand te realiseren. Met de komst van De 

Watermaker is dit doel behaald. Voor De Watermaker is een innovatief concept ontwikkeld waardoor de 

cultureel ondernemers in dit pand een groot gevoel van ownership en betrokkenheid bij het pand en elkaar 

hebben ontwikkeld. 

 

Ontwikkelen van STEK en het Haveneiland 

In 2014 had CLIB als doel om mee te helpen aan de ontwikkeling van STEK en het Haveneiland. Op 28-03-2015 

gaat STEK officieel open. CLIB heeft in dit project de volgende taken; administratie, contracten opstellen, 

evaluatie gesprekken voeren en jureren bij de pitches. In deze pitches worden ook plannen voor het gehele 

eiland besproken. 

 

Uitbreiden van de doelgroep 

CLIB wil graag groeien. Binnen de huidige doelgroep, kunstenaars en cultureel ondernemers, is de groei zeer 

beperkt. CLIB gaat graag in gesprek met de Gemeente Breda om te onderzoeken of CLIB de doelgroep kan 

uitbreiden. Hierbij wordt in eerste instantie gedacht aan goede amateurs uit het culturele veld. CLIB heeft in 

2014 een gesprek gehad met de wethouder waarin hij aangaf vooral te gaan experimenten met deze neuwe 

doelgroep. In 2015 zal CLIB hier beleid op gaan ontwikkelen. 

 

In 2014/2015 richt CLIB zijn blik (nog steeds) naar buiten 

De contacten met samenwerkingspartners als de woningcorporaties en de culturele organisaties (lokaal en in 

de regio) zijn goed onderhouden en uitgebreid. Ook in 2014 heeft CLIB weer nieuwe partnerschappen kunnen 

aangaan. CLIB zal hier ook in 2015 vanzelfsprekend aandacht aan blijven schenken. CLIB neemt deel aan 

relevante bijeenkomsten of brainstorm sessies en profileert zich hier als de zakelijke link tussen vastgoed en het 

culturele veld op het gebied van verhuur. Ook zal CLIB de vers ontstane band met de vastgoedwereld 

onderhouden en proberen uit te breiden. 

 

Voortzetting deelname LOA (Landelijk Overleg Ateliers) 

CLIB maakt deel uit van de LOA (Landelijk Overleg Ateliers). In 2014 was CLIB gastheer van de LOA en heeft 

een rondleiding verzorgd langs het Haveneiland, de NOWHERE shops en de Watermaker. 

 

 

8. Toelichting jaarcijfers 2014    
Voorzieningen         

-Voor de verbouwing van de Watermaker  (Hoornwerkstraat 1) is de 'voorziening verhuurklaar maken panden' 

aangesproken.        

-Voorziening leegstand energie- en servicekosten: Dit betreft met name de Hoornwerkstraat (niet geheel 2015 

verhuurd) en de Van Schootenstraat 23a (afstoting in april 2015)    

Overlopende passiva         

Vooruitontvangen werkbudget Hoornwerkstraat. Dit betreft de ontvangen bijdrage voor het  werkbudget uit 

de huur van de Hoornwerkstraat 1, die nog niet in 2014 is uitgekeerd aan de huurders.    

Salarissen sociale lasten  

Uitbreiding uren per 1 oktober naar 1,78 FTE 

  tot 1 okt na 1 okt  

directeur 28  28 uur per week 

off manager 24  24  

buitendienst 8  12  

totaal  60  64  

      

-Bijlage 1: Jaarcijfers CLIB 2014 

-Bijlage 2: Besluitenlijst Bestuur CLIB 2014 


