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Voorwoord Dashboard Mei 2008
Terwijl ik dit schrijf loeit de wind om het huis en klettert de regen hard tegen de ramen. Niet de sfeer om
een stukje te schrijven voor het meinummer. Als het
Dashboard in uw bus valt is het de maand waarin
de vogels een ei leggen; het regent om ons groter te
maken; de ledenraad achter de rug is en we vooruit
kijken naar de toekomst.
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Regeren is vooruitzien. Het maakt niet uit of het om
een functie bij overheden of verenigingen gaat. Vaak
wordt meesmuilend gedaan over hoe onze overheden met onze belangen omgaan, maar gaat u er
maar van uit dat – uitzonderingen daar gelaten – dat
in het algemeen wel goed zit. Uitzonderingen vinden
we terug in de pers, zoals het plan van Amsterdam
om oude auto’s uit de stad te weren om de luchtkwaliteit te verbeteren. Het hoeft geen betoog dat de
milieu-organisaties kennelijk meer tijd hebben om te
lobbyen dan verenigingen van eigenaren van oude/
klassieke auto’s. De uitstoot van oude voertuigen vergelijken met die van nieuwe pakt meestal ongunstig
voor de oude auto. Wat die organisaties en overheid
gemakshalve negeren is het feit dat oude auto’s heel
wat minder kilometers maken dan hun moderne broeders. Het aandeel in de uitstoot van schadelijke stoffen is dus ook minder. De bijdrage aan fijnstof door
oude auto’s is dus marginaal. De FEHAC heeft terecht protest aangetekend tegen deze maatregel. Of
het wat uithaalt, zal de toekomst moeten leren. Als we
niet in Amsterdam wonen, kunnen we doen of dit probleem ons niet raakt. Niets is echter minder waar! De
overheid probeert steeds via de achterdeur in te voeren wat ze niet linksom of rechtsom gedaan krijgen.
Het zou mij niet bevreemden als achteraf blijkt dat
Amsterdam door de landelijke overheid is aangewezen als proeftuin voor allerlei maatregelen die auto en
eigenaren treffen. Het resultaat is meestal “dokken”
omdat de overheid gewend het milieu te gebruiken
om er geld uit te slaan. En dat raakt ons allemaal!
U hebt het zich misschien niet gerealiseerd maar
in 2009 bestaat onze DCN tien jaar. Dat heuglijke
feit is niet alleen vermelding waard, maar mag best
uitbundig gevierd worden. Hoe dat moet gebeuren
gaan we de komende tijd bekijken. Allen moeten bij
zo’n feestje aan hun trekken komen. Daarom hierbij
de uitnodiging aan allen om na te denken hoe wij
gezamenlijk en passend het tienjarig bestaan kunnen
vieren. Mocht u ideeën, deel ze met ons en stuur ze
aan de secretaris.
Het bestuur hoopt u op de evenementen van dit jaar
tegen te komen. Dat is het ware kenmerk van het
lidmaatschap: samen alles doen. Laten we dat ook
met JZD’s droom doen!
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