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Stand van Zaken 
 

Een succesvol project start met een goede voorberei-
ding. Dat geldt voor ieder project, maar zeker voor een 
project waarbij sprake is van een coproductie. In dit 
geval een samenwerking tussen stichting Ons Tintestein 
en de gemeente.  

Eén van die voorbereidingen is het maken van een goed 
uitgedacht ontwerp voor het nieuwe verenigingsgebouw. 
Daarom zijn de afgelopen periode eerst de wensen en func-
ties voor het gebouw in beeld gebracht. Er is bijvoorbeeld 
gekeken naar de functie van een ruimte en het aantal perso-
nen dat van een ruimte gebruik gaat maken. Dit is op elkaar 
afgestemd en ingepast in het conceptontwerp. Verder is het 
plan afgestemd met de commissie Ruimtelijke kwaliteit. Het 
is immers van belang dat de aan te bouwen sportzaal ook 
goed wordt ingepast binnen de omgeving.  

 

 

 

Het voorlopig ontwerp moet nu worden uitgewerkt tot een 
definitief ontwerp. Hiertoe zullen diverse adviezen moeten 
worden ingewonnen, zoals bijvoorbeeld een duurzaam-
heidsadvies. Pas daarna kunnen en moeten de benodigde 
vergunningen voor de verbouwing worden aangevraagd. De 
komende maanden zal hieraan met grote inspanning worden 
gewerkt.  

Wij verwachten dat begin  2017 gestart kan worden met de 
(ver)bouw. Een inspirerende, maar ook uitdagende planning. 
Wellicht dat medio  2017 een prachtig verbouwd Tintestein 
kan worden geopend voor de leden van de diverse vereni-
gingen. 

Subsidies  

Stichting Ons Tintestein heeft een aantal mooie subsidies 
voor het nieuwe Verenigingsgebouw ontvangen. DeltaPort 
Donatiefonds, Oranjefonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, 
Van der Mandele Stichting, het VSB Fonds en het Zuster 
Visserfonds gaven een financiële bijdrage. Hier zijn wij 
enorm blij mee, en dankbaar voor. 

De subsidies worden ter beschikking gesteld voor een speci-
fiek doel of investering. Als de bijdrage bijvoorbeeld is toege-
kend om cultuur te ondersteunen, kunnen er geen bakstenen 
voor worden aangeschaft. De  toegekende subsidies zullen 
zo goed mogelijk worden ingezet, zodat zoveel mogelijk 
verenigingen en inwoners het effect van de bijdrage kunnen 
ervaren. 
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Ontwerp een logo voor 
Ons Tintestein  

Om ‘Ons Tintestein’ herkenbaar te maken in Tinte en omge-
ving is het idee ontstaan om een eigen logo en huisstijl te 
ontwikkelen. Het logo kan gebruikt worden voor een bord op 
de gevel, briefpapier en op de volgende nieuwsbrieven.  

Het mooiste is als dit beeldmerk aansluit bij het dorp, de 
omgeving of de mensen. Hiervoor willen wij een beroep op u 
doen. Wie voor ons een mooi logo kan ontwerpen, maakt 
kans op eeuwige roem en een slagroomtaart.  

U kunt uw idee digitaal aanleveren voor 15-08-2016 op in-
fo@tintestein.nl.  Wij twijfelen er niet aan dat er onder de 
Tintenaren genoeg creatief talent aanwezig is. 

 

Gezamenlijk belang  

Met het realiseren van een nieuwe plaats van ontmoeting 
voor inwoners en verenigingen draagt de gemeente bij aan 
het vergroten van de leefbaarheid van Tinte. De inwoners 
van Tinte krijgen, met hun enthousiasme, ideeën en inzet, de 
ruimte voor burgerinitiatief.   

Gemeente Westvoorne én Stichting Ons Tintestein hopen 
dat het project de levendigheid van het dorp en saamhorig-
heid vergroot. En dat sociale voorzieningen terugkomen of 
behouden kunnen worden. Een vitaal dorp is goed voor de 
inwoners en de gemeente. 

 

Een winkel in Tinte?  
Een pak melk, verse eieren, vers brood, groente en fruit… 
allemaal te krijgen in het winkeltje in Tintestein. Dat is het 
doel dat Stichting Ons Tintestein wil bereiken. Op dit moment 
wordt onderzocht hoe dit gerealiseerd kan worden.  

Na de zomervakantie kunt u een enquête in uw  brievenbus 
verwachten. Stichting Ons Tintestein wil graag horen welke 
ideeën en suggesties er in het dorp leven over een buurtwin-
kel. Deze kunnen dan worden meegenomen in de verdere 
plannen. 

Met Speciaal Onderwijs Brielle zijn wij in gesprek, zodat  
leerlingen van deze school kunnen stagelopen in de winkel. 
De jongeren kunnen zo actief meedoen in de maatschappij. 
In Tinte zijn wij blij met hun hulp en willen wij hier plaats voor 
bieden. 

Wilt u helpen? Graag!  

Voordat de daadwerkelijke (ver)bouw van het nieuwe Ver-
enigingsgebouw gaat beginnen, kan er al heel wat praktisch 
werk worden verzet. Tijdens NL Doet zijn veel vrijwilligers  
hard aan de slag geweest.  Mooi om zo samen te bouwen 
aan een nieuwe toekomst voor Tinte. 

 

 

In september/oktober zal er opnieuw een dag worden geor-
ganiseerd om met elkaar enkele grote klussen aan te pak-
ken. Hiervoor ontvangt u later nog een uitnodiging. 

Kunt u zelf niet fysiek bijdragen, dan kunt u misschien wel 
helpen met meedenken of ons financieel ondersteunen. U 
kunt nog steentjes kopen voor €5,- per stuk door uw bijdrage 
over te maken op NL49RABO 0301716412 t.n.v. St. Vereni-
gingsgebouw Tinte o.v.v.  “Ik draag mijn steentje bij”  , met 
het genoemde aantal stenen. 

Wilt u helpen? Neem dan contact op met Jan Hordijk (0181-
416862) of Piet Beukelman (06-53779270). 

 

 

 


