
RAUM-ADVIES  \  KORTRIJKSESTEENWEG 547  \  9000 GENT 
+ 32 (0)486 340 715  \  EMMA@RAUM-ADVIES.BE  \  WWW.RAUM-ADVIES.BE

Emma Vanderstraeten | Curriculum vitae

ERVARING
 
SEPTEMBER 2017- HEDEN

Zaakvoerder 

Raum, advies ruimtelijke planning 

APRIL 2016 – HEDEN 

Advisor Urban Planning 

Arch & Teco Architecture and Planning

De specialisten van Arch & Teco vertalen alle bouwgerelateerde wensen van publieke en private klanten, via een multidisciplinaire 
aanpak, naar efficiënt functionerende en betrouwbare oplossingen, binnen de domeinen architectuur, engineering, asset manage-
ment en project management.

Emma staat onder andere in voor een vlotte implementatie van de wetgeving tijdens de opmaak van een ontwerp (op welke mani-
er is een ontwerp is vergunbaar?) of masterplan (welke juridische opties zijn er?) en bij de voorbereiding van een vergunningsaan-
vraag (Welke procedure volgen we? Welke dossierstukken hebben we nodig? Hoe motiveren we onze aanvraag? …). Daarnaast 
verzorgt Emma de in-huis-training van de afdeling op vlak van ruimtelijke planning, bijvoorbeeld omtrent de in werkingtreding van 
de omgevingsvergunning. 

 

NOVEMBER 2016 – HEDEN

Auteur 

Omgevingconnect 

OmgevingConnect is een innovatieve online bibliotheek, boordevol kennis omtrent omgevingsrecht en omgevingsbeleid voor 
lokale besturen. Alle materies komen hierbij aan bod : vergunningen, plannen, onroerend erfgoed, effectenbeoordelingen, hand-
having, bodem, water, natuur en bos, onteigeningen, handelsvestigingen, afval en materialen, klimaat en energie, ...

Emma beantwoordt samen met Pieter-Jan Defoort (LDR Advocaten) en Tom De Waele (Raad van State, UGent, VUB) vragen die 
lokale besturen kunnen stellen via de helpdesk. 

FEBRUARI 2016 – HEDEN

Redactielid 

Tijdschrift omgevingsrecht en omgevingsbeleid

Het tijdschrift voor Omgevingsrecht en Omgevingsbeleid (TOO) is het tijdschrift van de Vlaamse Vereniging voor Omgevingsre-
cht, voor iedereen met interesse in de ordening en de bescherming van de menselijke leefomgeving.  Emma schrijft artikels over 
ruimtelijke planning (zowel planningsprocessen als vergunningstrajecten) en archeologie.

OKTOBER 2016 – APRIL 2017 

Zelfstandig ruimtelijk planner

Voorland 

VOORLAND is een bureau voor ruimtelijke planning met een sterke expertise in het ruimtelijk instrumentarium en procesbegeleid-
ing. Het bureau heeft een ruime ervaring met de opmaak en opvolging van de klassieke planologische instrumenten (zoals verka-
velingsplannen, ruimtelijke uitvoeringsplannen en structuurplannen) en zet ook in op ruimtelijk-planologisch beleidsvoorbereidend 
onderzoek naar een meer strategische en realisatiegerichte planning waarbij nieuwe instrumenten en processen ontwikkeld 
worden.

http://mailto:emma@raum-advies.be
http://www.raum-advies.be
http://www.arch-teco-ap.eu
http://www.omgevingconnect.be
http://http://www.onze-omgeving.be/#Tijdschriften
http://www.voorland.be
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SEPTEMBER 2014 – MEI 2015

Stagiair

LDR, Advocaten in omgevingsrecht 

LDR is Vlaanderens grootste advocatenkantoor actief in de materie van het milieu- en ruimtelijke ordeningsrecht, samen het omgev-
ingsrecht. LDR kenmerkt zich door een specifieke combinatie van praktijkgerichte en wetenschappelijke benadering van de meest 
uiteenlopende milieujuridische thema’s. Het kantoor kreeg van bij haar opstart in 1997 bekendheid door haar pragmatische aanpak 
in het kader van diverse gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures, maar ook door haar wetenschappelijke activiteiten, en dit 
via de band met meerdere universitaire instellingen, via haar wetenschappelijke publicaties, wetgevingsprojecten en beleidsonder-
steunende studies. LDR ontving door de jaren heen tal van awards als bekroning voor baanbrekend pionierswerk in de materie van 
het omgevingsrecht.

OPLEIDINGEN
 
In house training Arch & Teco - Archeologie – januari 2017 – Gent 

Vitruvius Academy – Netwerk architecten Vlaanderen – tips & tricks omtrent de archeologiewetgeving – januari en februari 2017 – 
Roeselare, Hasselt en Wijnegem

In house training Arch & Teco - Omgevingsvergunning – februari 2017 – Gent 

Meer informatie, onder andere omtrent publicaties en projecten, is te vinden op LinkedIn

 
STUDIES 
 
2013 – 2015 

Master of science in de stedenbouw en ruimtelijke planning

Universiteit Gent

Studentenvertegenwoordiger

Keuzevakken: omgevingsrecht (2015), internationaal milieurecht (2015)

Masterproef: “Kan een flexibel RUP ook rechtszeker zijn? De eeuwige discussie tussen planologen en juristen.” Begeleid door Tom 
De Waele.

De masterproef behaalde de shortlist van de VRP Afstudeerprijs en werd herwerkt tot een artikel, dat verscheen in het Tijdschrift 
voor Omgevingsrecht en Omgevingsbeleid, 2015, 3, pp. 302- 319. “Een flexibel én rechtszeker ruimtelijk uitvoeringsplan: bestaat dat 
wel?”

2009 –  2013

Master of arts in de geschiedenis, minor rechten

Universiteit Gent

Tijdens en na haar universitaire studies volgende Emma tal van bijkomende opleidingen en woonde ze verschillende congressen bij. 

Selectie van opleidingen – indesign (het perspectief, 2015), Recente revoluties in de ruimtelijke ordeningsrechtspraak (LDR advocat-
en, 2016),  Onroerend Erfgoed (VVOR, 2016), Milieueffectrapportage en ruimtelijke planning (LDR Advocaten, 2016), Vitruvius Acade-
my: het omgevingsloket (Netwerk Architecten Vlaanderen, 2017), Zonevreemd ontwikkelen: tips and tricks (LDR Advocaten, 2017). 

Selectie van congressen – Open ruimte, open blik (VRP, 2016), Plandag (2016),  Werelddag van de Stedenbouw (VRP, 2014, 2015, 
2016), EBP Congres Ruimtelijke ordening Vlaanderen/ Brussel/ Wallonië (EBP, 2015 en 2016), 20 jaar Ruimtelijk Structuurplan Vlaan-
deren (VRP, 2017)

http://mailto:emma@raum-advies.be
http://www.raum-advies.be
http://https://www.linkedin.com/in/emma-vanderstraeten/
http://www.ldr.be
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