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Motie virtuele beklimming Catharina kerktoren

De raad van de gemeente Doetinchem, bijeen op 18 juli 2019,

constaterende dat:
- de Catharina kerktoren samen met de Catharinakerk al eeuwenlang het enige echte

landmark van Doetinchem vormt en al die tijd een centrale plek in onze deze stad
heeft ingenomen;

- de toren een prachtig uitzicht over stad en ambt Doetinchem biedt;
- de toren een rijke historie kent van bouw, verwoesting en herbouw, die bij weinig

mensen bekend is;
- de toren niet toegankelijk is voor grote groepen inwoners of bezoekers van de stad;
- de toren in eigendom is van en onder beheer valt van de gemeente;
- in het voorjaar van 2020 herdacht wordt dat het dan 75 jaar geleden is dat

Doetinchem aan het einde van WOII werd getroffen door een drietal
bombardementen, waarbij ruim 200 slachtoffers vielen en veel gebouwen
waaronder de kerktoren verwoest werden;

overweaende dat:
- er tijdens de onlangs georganiseerde ideeenmarkt van de Raad een idee was om

een virtuele beklimming van de kerktoren mogelijk to maken, die tevens voorziet in
een historisch verhaal over de toren en een actueel 360 graden panorama;

- dit idee nog tijdig kan worden gerealiseerd voor de herdenking van de
bombardementen en bevrijding in 2020;

- de virtuele beklimming, het historisch verhaal en het 360 Braden panorama een
extra dimensie kunnen geven aan een bezoek aan het Stadsmuseum en de
Catharina kerk, aan lessen geschiedenis in het onderwijs en aan de stad in het
algemeen;

- de initiatiefnemers dit idee op vrijwillige basis wil len verwezenlijken in
samenwerking met Stadsmuseum, Oudheidkundige Vereniging Deutekom,
Graafschapcollege en Binnenstadbedrijf en het resultaat om niet beschikbaar stellen
aan instanties die er zonder winstoogmerk gebruik van willen maken;



— de initiatiefnemers contact hebben met het Naoberfonds Doetinchem voor een
financiele bijdrage in de kosten van productie en digitate toegankelijkheid;

— dit idee kan bijdragen aan de trots van alle Doetinchemmers op hun stad;

besluit het college op to dragen:
- maximaal medewerking to verlenen aan de totstandkoming van dit initiatief door

het open stellen van de kerktoren, het verlenen van vergunningen voor opnames en
alles wat verder nodig en in redelijkheid mogelijk is;

- samen met de initiatiefnemers een plan to maken incl. financiele onderbouwing
(waarbij eventuele dekking gevonden kan worden in het budget
binnenstadontwikkeling);

en gaat over tot de orde van de dag.
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