Priamo Agus is de eerste asbestcoach in Hof van Twente:
‘Ik maak graag persoonlijk kennis met u!’
Priamo Agus gaat vanaf 1 september 2016 aan de slag als de allereerste asbestcoach voor Hof van
Twente. Zijn werkgebied zal vooralsnog vooral het asbestsaneringsgebied Gijmink B zijn. Priamo is
geboren in Enschede en werkt al 27 jaar bij Geofoxx.
Priamo heeft een rijke ervaring in de milieukunde en ook als het gaat om advisering van mensen
over asbestsanering. Hij werd door zijn werkgever Geofoxx gedetacheerd naar verschillende
organisaties. Zo werkte hij mee aan grootschalig dossieronderzoek voor de gemeente Enschede, was
hij toezichthouder voor de dienst Landelijk Gebied. Hij werkte in de periode 2009-2014 voor de
provincie Overijssel, als projectleider voor het project asbestwegen (2e en 3e fase). Uit hoofde van
deze laatstgenoemde functie kwam hij regelmatig naar Hof van Twente. Priamo is dus al bekend in
het buitengebied van onze gemeente.
Op de vraag waarom hij asbestcoach wilde worden antwoordt Priamo: ‘ik was projectleider voor het
project asbestwegen. Ik vond het destijds jammer dat mijn contract voor die functie afliep. Ik miste
de persoonlijke contacten met de inwoners vooral. Toen ik bij de provincie Overijssel werkte las ik
het Masterplan Asbest van de gemeente Hof van Twente, waarin de beschrijving stond voor de
functie asbestcoach. Ik dacht: ‘die functie is mij op het lijf geschreven’. Ik heb met veel plezier
gesolliciteerd en ben benoemd in de functie.
Priamo: ‘Ik loods mensen graag door het woud van alle regels die er zijn rond asbest. Ik kan de asbest
natuurlijk niet alleen weg krijgen. De eigenaren van de panden moeten zelf wel kunnen en willen
meewerken. Ik kom graag voor een persoonlijk gesprek naar de mensen toe. Dat hoeft niet perse
tussen negen en vijf te zijn. Ik kan ook ’s avonds langskomen als mensen dat willen.

