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	 Als	Burgemeester,	en	uit	naam	van	de	stad	Songpa	in	Seoul	(Zuid-Korea),	heet	ik	u	van	harte	welkom	bij	de	
LivCom	Awards	2011	(de	Internationale	Onderscheidingen	voor	Leefbare	Gemeenschappen).	Songpa	is	een	grote	stad	met	
690.000	inwoners.	Haar	historische	rol	als	de	spil	van	een	van	de	oude	koninkrijken	zo’n	2.000	jaar	geleden	is	ook	vandaag	
nog	merkbaar	aanwezig.	Songpa	heeft	ook	het	nationale	prestige	van	Korea	naar	een	hoger	niveau	getild	door	gaststad	te	
zijn	van	de	Olympische	Spelen	in	1988.	En	vandaag	kunnen	wij	met	gepaste	trots	aankondigen	dat	wij	de	LivCom	Awards	
2011	in	onze	stad	georganiseerd	worden.		

	 Geïnspireerd	door	het	concept	‘think	global,	act	local’	bij	het	omgaan	met	klimaatverandering,	bouwt	Songpa	aan	
een	fundering	voor	duurzame	groei	met	betrekking	tot	cultuur,	welzijn	en	het	milieu.	De	stad	brengt	alle	inspanningen	van	
haar	gemeenschap	samen	om	van	Songpa	de	meest	leefbare	stad	ter	wereld	te	maken.	

	 Er	zijn	ook	andere	samenwerkingsverbanden	om	duurzame	groei	te	bewerkstelligen	binnen	de	gemeenschap,	
bijvoorbeeld	‘The	City	Of	Water’:	het	project	voor	binnenvaartroutes	waarbij	vier	waterwegen	aan	elkaar	gekoppeld	
worden	met	een	totale	lengte	van	27	kilometer	;	het	Alternative	Energy	Development	Project,	waarbij	milieukundige	
behoeften	afgestemd	worden	op	welzijn	door	ondersteuning	van	mensen	met	lage	inkomens	door	middel	van	winst	uit	
openbare	zonne-energiecentrales;	het	River	Restoration	Project	voor	de	diversiteit	van	het	ecosysteem;	en	de	aanleg	en	
ingebruikname	van	116	kilometer	aan	fietspaden	om	de	broeikasgassen	te	verlagen	en	de	gezondheid	van	de	inwoners	te	
verbeteren.

	 Songpa	is	de	stad	waar	mensen	vredig	samenleven	met	Moeder	Natuur.	Een	plaats	waar	het	blauw	en	groen	
van	de	natuur	altijd	en	overal	te	bewonderen	valt.	Een	plaats	die	door	de	WHO	(World	Health	Organisation)	is	aangeduid	
als	‘Safe	City’	–	veilige	stad.	Songpa,	als	vertegenwoordiging	van	Zuid-Korea,	is	er	klaar	voor	haar	prachtige	cultuur	en	
geschiedenis	te	delen	met	gemeenschappen	in	de	hele	wereld.	

Ik	verheug	me	erop	ieder	van	u	te	ontmoeten	bij	de	LivCom	Awards	2011	in	Songpa.	

Met	vriendelijke	groeten,

Park	Choon	Hee	

Burgemeester	van	Songpa	

Welcome to Songpa, host of
The International Awards for Liveable Communities 2011 
(The LivCom Awards)

Park Choon Hee
Mayor of Songpa

Welcome to Songpa, host of 
The International Awards for Liveable Communities 2011
(The LivCom Awards)

As Mayor and on behalf of the city of Songpa, Seoul, Republic of Korea, I welcome 
the LivCom Awards 2011. Songpa is a big city with 690,000 residents. Its historical 
breath as the pivot of an ancient kingdom some 2,000 years ago remains very much alive 
to this day. Songpa has also elevated Korea's national prestige by hosting the 1988
Olympic Games. At this point, we are proud to announce that we are hosting the LivCom
Awards 2011. 

By inspiring the spirit of "Think Globally, Act Regionally" in order to cope with 
climate change, Songpa is building a cornerstone for sustainable growth in the areas of 
culture, welfare, and environment. The city is also pooling the efforts of the whole 
community to make Songpa the world’s best liveable city. 

There are also other collaborative efforts to accomplish sustainable growth of the 
community, including the City of Water: Water-Way Project, which connects four 
waterways with total length of 27km; the Alternative Energy Development Project, which 
fulfills both environmental and welfare needs by supporting the low-income class 
through profits from public solar power generator operation; the River Restoration 
Project for the diversity of ecosystem; and the construction and utilization of the 
116km-long bike path to reduce greenhouse gas emission and  improve the health of the 
residents.

Songpa is the city where human beings coexist with Mother Nature, a place where 
one can enjoy the blue and green colors of nature anywhere, anytime, and a WHO-approved 
"Safe City". Now, Songpa, as a representative of South Korea, is ready to present its 
splendid culture and history to the global communities. 

I look forward to meeting each one of you at the LivCom Awards 2011 in Songpa. 

Sincerely,

Park Choon Hee
Mayor of Songpa 

Park Choon Hee
Mayor of Songpa 

Panoramic view of Songpa



Bursary Award

Nations in Bloom Ltd. reserve the right to cancel any “The International Awards for Liveable Communities” competition 
and in these circumstances will not be liable for any costs incurred or committed

Bursary	Award	Title:	................................................................................
Name	of	Community:	..............................................................................
Contact	details	(Full	name	&	title):	...........................................................	
.................................................................................................................
Address:	..................................................................................................	
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Telephone	(include	full	code):	..................................................................
Fax:	..........................................................................................................
Email:	.......................................................................................................
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Alleen gemeenschappen die deelnemen aan het onderdeel ‘Whole City’ (Stad 
als Geheel) in The International Awards for Liveable Communities (LivCom - De 
Internationale Prijzen voor Leefbare Gemeenschappen) komen in aanmerking voor 
aanmelding voor een Bursary Award tot 10.000 Engelse ponden. 

•  Deze aanmelding moet gepaard gaan met een evenredige bijdrage van de  
 deelnemer tot 10.000 pond. De totale kosten mogen echter niet meer zijn   
 dan 20.000 Engelse ponden. Een gedetailleerd budget moet worden   
 bijgevoegd bij de aanvraag voor een Bursary Award.

•  Een beurs wordt verstrekt voor aanvragen die aansluiten bij de doelstelling  
 van het creëren van een leefbare gemeenschap en een of meer van   
 de criteria van de beoordeling van The International Awards for Liveable   
 Communities. 

•  Er worden geen beperkingen gesteld aan het formaat van de deelname,   
 bijvoorbeeld met betrekking tot bouw, onderwijs, technische uitwisseling,   
 onderzoek en dergelijke.

•  Het initiatief moet worden afgerond binnen twaalf maanden van de   
 Bursary Award.

•  Aanvragen dienen volledige details te bevatten van de reden voor    
 deelname, het overzicht, de doelstellingen en de verwachtte resultaten.

•  Deelnemers moeten drie exemplaren bijvoegen van de aanvraag, die uit 
  niet meer dan 3.000 woorden mag bestaan, plus diagrammen,    
 afbeeldingen en een financieel overzicht.

•  Het toegekende bedrag wordt uitbetaald bij afronding van het project met   
 een ceremonie op de plaats van het project, indien dit mogelijk is.

•  Deelnemers die een Bursary Award toegewezen krijgen, worden geacht   
 een artikel in te leveren tussen 800 en 1.000 woorden, vergezeld door een  
 aantal foto’s, om te rapporteren over het project voor publicatie in Ifpra   
 World.

•  Deelnemers moeten vóór de uiterste datum van registratie voor het onderdeel  
 Whole City Awards ingeschreven zijn.

•  Er is geen limiet voor het aantal inschrijvingen voor de Bursary Award dat een  
 gemeenschap kan inleveren voor een LivCom Bursary Award.

•  Een aantal gemeenschappen dat een Bursary Award wordt toegekend, zal 
  worden uitgenodigd voor een presentatie tijdens de LivCom Finales. De   
 aanwijzingen, tijd en datum voor deze presentaties worden doorgegeven ten tijde  
 van de uitnodiging om mee te doen in de Finales.

PLEASE RETURN TO:
The International Awards 
for Liveable Communties

Globe	House,
Crispin	Close,	Reading
Berkshire,	England,	RG4	7JS	

Tel/Fax:	
+44	(0)	118	946	1680	
E-mail:	
info@livcomawards.com
Web:	
www.livcomawards.com
Press office	
E-mail:	livcompress@	
btinternet.com



Whole City Awards
De LivCom Awards is de enige competitie ter wereld voor 
plaatselijke gemeenschappen die gericht is op milieukundig 
beheer en het creëren van leefbare gemeenschappen.

Het doel van The LivCom Awards is het aanmoedigen van 
best practice, innovatie en leiderschap bij het neerzetten 
van een bruisend en duurzaam milieuvriendelijke 
gemeenschap waarin de kwaliteit van het leven verbeterd 
wordt.

Betrokkenheid bij The LivCom Awards resulteert in een 
verhoogd internationaal profiel voor uw gemeenschap en 
een kans om te delen in de internationale best practice in 
beheer van plaatselijke omgevingen. 

Er zijn vijf bevolkingscategorieën bij The LivCom 
Awards. Gemeenschappen worden niet zonder meer 
vergeleken met andere deelnemers in vergelijkbare 
bevolkingsaantallen. Ook wordt bekeken hoe zij presteren 
op basis van beoordelingscriteria met betrekking tot 
culturele, politieke, economische, geografische en 
klimatologische aspecten binnen hun situatie.

BEOORDELINGSCRITERIA

Gemeenschappen van verschillende formaten en in 
verschillende culturen hebben verschillende structuren 
en verantwoordelijkheden. Indien er binnen een 
beoordelingscriterium een gebied van activiteiten is dat niet 
direct onder de verantwoordelijkheid van de gemeenschap 
valt, wordt verwacht dat, zowel in de schriftelijke inzending 
als in het stadium van de Finales van de Awards, 
aangetoond wordt hoe de gemeenschap gebruik maakt 
van deze kansen voor het beïnvloeden van beleid op deze 
gebieden.

1. Verbetering van de natuurlijke en aangelegde 
landschappen:

In de context van de LivCom Awards worden landschappen 
gedefinieerd als aspecten van de stad en het stedelijk 
landschap, waardoor een omgeving wordt gecreëerd 
en verbeterd door middel van groenvoorziening en 
infrastructurele ontwerpen. De inzending dient de 
hoofdelementen van of de visie op het landschap van de 
gemeenschap te omschrijven. Daarbij dient te worden 
aangetoond hoe de groenvoorziening / groenaanleg in 
een gemeenschap alle afzonderlijke, zowel natuurlijke 
als aangelegde, elementen heeft samengevoegd voor 
het creëren van een sympathieke relatie tussen het 
aangelegde en het natuurlijke landschap. Bij de LivCom 
Awards wordt bewijs gezocht voor de bescherming van het 
natuurlijke erfgoed en van ecologisch belangrijke locaties, 
biodiversiteit en de aanleg van vegetatie in moeilijkere 
omgevingen. Dit onderdeel dient om aan te tonen hoe 
het landschap in uw gemeenschap verrijkt is voor het 
creëren van een omgeving waar burgers trots op zijn, dat 
de recreatie-ervaring faciliteert en het welzijn binnen uw 
gemeenschap verhoogt.

Het natuurlijke en het aangelegde landschap is 
het fundamentele criterium van duurzaamheid en 
zichtbaarheid binnen het brede spectrum van beleid 
van een gemeentelijk bestuur, waarbij het gaat om het 
opzetten, in stand houden en beheren van een duurzame 
leefgemeenschap. Duurzaamheid in deze context dient 
aangetoond te worden door de conditie van landschap 
en erfgoed in het verleden, het heden en de toekomst; 
kortom de ontwikkeling van een leefbare gemeenschap. 
Door hun sociale en fysieke bestaan wordt verwacht dat 
landschappen een bijdrage leveren aan de duurzaamheid 
van een gemeenschap. Landschappen vormen het 
gereedschap en de infrastructuur van landschappen die 
beheerd moeten worden om een duurzame achtergrond 
te scheppen voor uitvoering van het beleid voor de 
gemeenschap.

Het beheer van het landschap dient te worden beschouwd 
vanuit een holistisch perspectief en levert een profiel 
op voor de filosofie achter het beheer, individuele 

praktijken en het resultaat van een evaluatieproces 
waarbij op de zienswijzen van het publiek ingespeeld 
wordt. Met betrekking tot het natuurlijke landschap dient 
dit praktische gegevens te bevatten als biodiversiteit, 
inheemse planten, groenafval, het aanplanten van bomen 
en onderhoudsprogramma’s en dergelijke. Met betrekking 
tot het aangelegde landschap horen hier elementen bij als 
straataanleg, straatmeubilair, openbare kunst, aangelegde 
parken, tuinen en pleinen en dergelijke. 
Inzendingen dienen alle aspecten te bevatten die nodig zijn 
om het duurzame beheer aan te tonen van het landschap. 
Daarbij horen numerieke, statistische, grafische en andere 
indicatoren voor het demonstreren van de resultaten van 
de ingezette praktijken. 

2. Kunst, cultuur en erfgoed: 

Dit onderdeel dient om aan te tonen hoe de gemeenschap 
haar unieke cultuur waardeert en belichaamt door middel 
van erkenning van haar talen, haar unieke kunst en 
ambachten en culturele praktijken binnen hun levensstijl, 
en hoe het erfgoed wordt gewaardeerd in de gebouwen 
en monumenten en spirituele plaatsen of historische 
evenementen door erkenning, interpretatie en bescherming 
daarvan. Daarbij kan het gaan om oorspronkelijk 
aanwezige culturen of nieuwe, individuele culturen 
binnen multi-culturele bevolkingsgroepen. Festivals 
en evenementen zijn vaak weerspiegelingen van deze 
dimensies, of worden op zich een onderdeel van de cultuur. 
Hierbij dient te worden aangetoond hoe deze groepen 
binnen de algemene samenleving worden geïntegreerd. 
Bij LivCom wordt geëvalueerd hoe goed deze kunst in 
al haar vormen in het algemeen wordt gestimuleerd en 
erkend door openbare tentoonstelling, vieringen binnen de 
gemeenschap en andere ondersteuning. 

De ontwikkeling van een gevoel ‘wie wij zijn als volk’ is 
vaak een bron van trots binnen en op de gemeenschap 
en vormt een niveau van welzijn in de plaats waar wij ons 
emotioneel mee verbonden voelen. Gemeenschappen 
onderscheiden zichzelf van elkaar door middel 
van hun culturele ontwikkeling, etnische identiteit, 
historie en dagelijkse praktijken. Dit is, in een bepaald 
opzicht, onderdeel van de spirituele dimensie van een 
gemeenschap waarbinnen mensen zich goed voelen en dat 
hun leven betekenis, relevantie en verrijking geeft. 
De aandacht die wordt gegeven aan gebouwen en 
monumenten die een weerspiegeling zijn van de cultuur 
van de gemeenschap in de loop van de tijd, en hoe deze 
gebouwen worden onderhouden en geïnterpreteerd, moet 
ook worden omschreven.
De inzending dient de hoofdelementen te hoofdelementen 
te bevatten die aantonen hoe binnen de gemeenschap het 
erfgoed wordt onderhouden, geïnterpreteerd, beschermd 
en gevierd, in de gebouwde vorm of in de erkenning van 
deze erfgoedelementen, zoals plaatselijke ambachten, 
talen of belangrijke evenementen of spirituele concepten. 
De inzending dient ook te beschrijven hoe deze elementen 
onderdeel vormen van openbare tentoonstellingen, centra 
of programma’s ter interpretatie van evenementen - kortom, 
hoe de gemeenschap de doorlopende erkenning van deze 
elementen van erfgoed en (soms oorspronkelijke) culturen 
ondersteunt, en hoe zij nieuwe cultuurelementen opneemt.
Gemeenschappen veranderen in de loop van de tijd met 
betrekking tot het assimileren van moderne praktijken 
en nieuwe culturen in hun gemeenschappen. De mate 
waarin nieuwe culturen worden ingepast heeft ook invloed 
op het welzijn van de nieuwe gemeenschappen zelf. 
De handelingen van de gemeenschappen kan leiden 
tot isolatie of integratie van deze culturen tijdens het 
proces van aanpassing en beïnvloeding van hun nieuwe 
omgeving.
Gemeenschappen drukken zich ook uit door middel van 
kunst in allerlei vormen. De tentoonstelling van kunst heeft 
invloed op de aard en het gevoel van spirituele voldoening 
van de mensen, en is vaak een uitdrukking van een 
individuele ‘couleur locale’ in artistieke vorm.

3. Best Practices in milieu:

Dit onderdeel moet aantonen hoe de gemeenschap 
innovatieve milieuvriendelijke praktijken heeft ingevoerd, 
waarbij gestreefd wordt naar initiatieven die resulteren in 
duurzaam beheer van de omgeving. Bewijzen daarvan 
dienen ingesloten te worden om aan te tonen dat de 
gemeenschap betrokken is bij inspanningen voor het 
toepassen van duurzame ontwikkelingen en het stimuleren 
van best practices die leiden tot ontwikkeling, behoud en 
conservering van het milieu en de omgeving. Daarbij horen 
onder andere verbetering van de kwaliteit van de lucht, 
het water, het land, biodiversiteit, en het terugbrengen van 
uitstoot van broeikasgassen en het verbruik van natuurlijke 
bronnen door middel van het gebruik van alternatieve 
materialen en energiebronnen en recycling.

Best Practices zijn voorbeelden van uitzonderlijke bijdragen 
tot verbetering van de leefomgeving. De inzending 
dient succesvolle initiatieven te beschrijven die een 
positieve, aantoonbare en merkbare invloed hebben op 
de kwaliteit van het leven en die het resultaat zijn van 
effectieve samenwerking tussen het publiek, particuliere 
en overheidssectoren binnen de samenleving, die ook in 
sociaal, cultureel, economisch en milieukundig duurzaam 
zijn.

Er moeten bewijzen worden ingesloten van Best Practices 
die worden gestimuleerd en ingezet als middel voor het 
verbeteren van het publieksbeleid op basis van wat effectief 
is; van het verhogen van bewustzijn van beslissers op alle 
niveaus en van het publiek met betrekking tot potentiële 
oplossingen voor algemene sociale, economische en 
milieukundige problemen en van het delen en overdragen 
van kennis, expertise en ervaring door middel van 
netwerken en leerprocessen.

Voorbeelden van elementen die omschreven dienen te 
worden zijn duurzaam ontwikkelingsbeleid, programma’s 
voor afvalbeheer, waterbeheer en waterafvoer, de kwaliteit 
van de lucht, energiebehoud en programma’s voor 
conversie van energie, efficiënte verlichting en reductie 
van lichtvervuiling. Ook dient een verwijzing te worden 
ingevoegd naar strategieën voor vervoersbeheer, het 
terugbrengen van uitstoot van broeikasgassen en de 
huidige praktijken voor het minimaliseren van de negatieve 
invloed op het klimaat en het terugdraaien van negatieve 
gevolgen van klimaatsveranderingen. 

4. Betrokkenheid en empowerment van de 
gemeenschap: 

Dit onderdeel dient om aan te tonen met welke 
methoden en stijl de individuen, groepen en organisaties 
betrokken zijn in het plannen, ontwikkelen en beheren 
van de plaatselijke gemeenschap en hoe de plaatselijke 
gemeenschap empowerment krijgt voor en reageert op 
de kans om betrokken te worden in haar ontwikkeling. 
Componenten van dit onderdeel zijn onder andere 
integratie, ontwikkeling, tevredenheid, middelen en 
betrokkenheid.

Een succesvolle gemeenschap grijpt graag de kans om 
projecten en programma’s uit te voeren die het sociale 
en intellectuele niveau van de leden van de samenleving 
verhogen.
De manier waarop de beheerders van de professionele 
gemeenschap omgaan met de groepen en personen 
binnen de samenleving dient omschreven te worden. 
Betrokkenheid van de gemeenschap kan zich uiten in 
initiatieven zoals natuurbehoudprojecten, interpretatie- en 
begeleidingsprogramma’s, informatieve en educatieve 
programma’s, aanmoediging door en betrokkenheid van 
plaatselijke bedrijven en organisaties, en het faciliteren van 
plaatselijke evenementen, festivals, fondsenwerving en 
financiële of andere ondersteuning.

De betrokkenheid met betrekking tot diversiteit van de 
gemeenschap op gemeentelijk, zakelijk en individueel 
niveau is net zo belangrijk als de mate van betrokkenheid 
in het besluitvormingsproces en bij het plannen van 
initiatieven en programma’s. Bewijs van overleg met en 



tevredenheid van de gemeenschap, en de graad van 
burgerinitiatief zijn van belang.

Of gemeenschappen nu groot of klein zijn, of het nu 
platteland is of stedelijk, er moet aangetoond worden 
hoe innovatieve strategieën worden gebruikt om in 
een samenhangende en empowered gemeenschap te 
resulteren.

5. Gezonde levensstijl:

In dit onderdeel moet een duidelijk begrip aangetoond 
worden van de gezondheidskwesties die spelen in 
de gemeenschap, ondersteund door hiertoe relevant 
onderzoek, en de bestaande beloften ter verbetering 
daarvan. Een staat van dienst in het aanpakken 
van deze gezondheidskwesties wordt gevraagd, 
bijvoorbeeld als indicatie van het voorzien in faciliteiten 
en levensstijlprogramma’s die gericht zijn op verbetering 
van de gezondheid van de gemeenschap. Beoordelingen 
van succesvolle implementatie van deze faciliteiten en 
programma’s is een plus voor de overtuigingskracht van de 
inzending op dit criterium. 

Het criterium Gezonde Levensstijl gaat niet alleen om de 
mentale en fysieke gezondheid van personen. Het gaat 
ook om een holistische evaluatie van de elementen die 
als geheel een bijdrage leveren aan de factoren die de 
leefbaarheid beïnvloeden en/of een gevoel van welzijn 
bevorderen. Het bouwen van kunst- of recreatiecentra 
zonder duidelijke achterliggende gronden of doelstellingen 
wordt niet langer acceptabel geacht. Tegen de achtergrond 
van beperkte en vaak schaarse middelen moet een goede 
bestaansreden worden gepresenteerd voor het voorzien 
in elke faciliteit. Dit is vaak gebaseerd op het bieden 
van een oplossing voor een geïdentificeerde sociale of 
gezondheidsmatige uitdaging. Elke gemeenschap heeft 
haar eigen kansen en uitdagingen op het gebied van 
gezonde levensstijlen. Zaken waar een gemeenschap 
alleen op lange termijn naar kan streven op grond van de 
tot haar beschikking staande middelen kunnen worden 
gecompenseerd door innovatie en vrijwilligersinspanningen. 
De inzending dient te beschrijven hoe een gemeenschap 
onderzoeksresultaten vergaart en haar inzicht aan te tonen 
in de gezondheidsuitdagingen van de gemeenschap, 
samen met een strategie voor het aanpakken van de in 
dit opzicht geïdentificeerde uitdagingen. Een beschrijving 
van faciliteiten en activiteitenprogramma’s en tijdige 
beoordelingen van de effectiviteit hiervan moet ook 
opgenomen worden. Ook wordt gevraagd te staven dat 
de gemeenschap een holistische aanpak heeft ingevoerd 
omtrent verscheidene factoren met betrekking tot welzijn. 
Hiervan zijn hieronder enkele voorbeelden opgenomen. 

• Geïdentificeerde mentale en fysieke gezondheidskwesties
• Armoede, arbeidsplaatsentekorten en 
ondersteuningsmechanismen 
• Criminaliteit en onbehagen door vrees voor criminaliteit
• Activiteitenniveaus en passieve recreatiemogelijkheden 
• Voeding 
• Gebruik / misbruik van drugs, alcohol en tabak
• Mobiliteit en vervoer
• Culturele mogelijkheden
• Onderwijs en een leven lang leren
• Huisvesting 
• Niveau van tevredenheid over de overheid

De inzending dient een omschrijving te geven ven de 
relatie tussen de verschillende aanpakken die invloed 
uitoefenen op het succes van verbetering van de 
gezondheid in de gemeenschap. Ook moet verwezen 
worden naar initiatieven die gericht zijn op het verbeteren 
van de toegankelijkheid, integratie en gelijkwaardigheid, 
overleg en betrokkenheid, samenwerking en de gerichte 
aanpak in marketing en publiciteit. 

6. Strategische planning: 

In dit onderdeel moet worden aangetoond hoe de 
gemeenschap over haar toekomst beslist en welke 
planningsprocessen worden ontwikkeld, en hoe de partijen 
samen op één lijn staan om een plan van aanpak voor 

te bereiden waardoor de uitkomsten kunnen worden 
gerealiseerd die de gemeenschap wenselijk acht. Er moet 
ook een prioriteit aangebracht zijn binnen de plannen 
of strategieën zelf, met bewijs hiervoor dat de plannen 
geïmplementeerd worden op basis van een jaarplan en een 
beoordelingsproces. 

Er dient bewijs te worden bijgevoegd waardoor duidelijk 
wordt dat de algemene leden van de gemeenschap de 
strategische richting ondersteunen en de mogelijkheid 
hebben om hieraan bij te dragen. 

De basis voor succesvolle oplevering van een 
uitgebalanceerd en specifiek gericht programma voor 
ontwikkeling en diensten voor elke gemeenschap begint 
onvermijdelijk met een heldere visie voor de gemeenschap 
en haar mening over wat een werkelijk succesvolle 
gemeenschap vormt. Hoe deze visie wordt ontwikkeld 
en vervolgens geïntegreerd wordt in een stelsel van 
plannen of strategieën voor de korte, middellange en lange 
termijn (met ingebouwde beoordelingsprocessen) moet 
aangetoond worden in de inzending.

De prioriteitstelling van de plannen die ervoor zorgt dat 
deze nog steeds passen in de originele visie moet worden 
uitgelegd. Ook dient te worden getoond hoe deze worden 
bezien als individuele elementen van een groter plan, 
samen met de mechanismen die borgen dat de collectieve 
gezichtspunten van de gemeenschap toereikend worden 
weerspiegeld in de definitieve plannen.

Er dient te worden aangetoond dat er een samenhang 
is tussen de plannen en strategieën en wat er werkelijk 
is opgeleverd of gerealiseerd. Een indicatie dient ook te 
worden gegeven van de ontwikkeling van en flexibiliteit in 
de planning met het oog op veranderende behoeften van 
de gemeenschap. Sommige culturen worden meer van 
boven gestuurd dan van onderen gedragen, en daarom 
worden de beschreven procedures beoordeeld rekening 
houdend met de culturen waarin deze worden uitgevoerd.

BEOORDELINGSCOMMISSIE:

De Internationale Beoordelingscommissie bestaat uit 
professionals in milieubeheer en landschapsbeheer. Deze 
zal werkzaam zijn in twee teams van drie leden voor het 
beoordelen van Categorieën A, B, C en D, en als team van 
zes voor het beoordelen van Categorie E.

1. Aanmelding: 
Vul het Aanmeldingsformulier op pagina 4 helemaal in 
en stuur het aan The International Awards for Liveable 
Communities voor de op het Aanmeldingsformulier 
vermelde sluitingsdatum.

2. Schriftelijke inzending:
De eerste schriftelijke inzending dient te bestaan uit:

• Maximaal 4.500 woorden in het Engels - hierbij worden 
niet meegeteld koppen, titels, tabellen en dergelijke.

• Maximaal 24 foto’s voorzien van onderschrift en datum.

De inzending dient om aan te tonen hoe uw gemeenschap 
beantwoordt aan alle hierboven vermelde criteria. Een 
gemeenschap wordt gedefinieerd als het gehele gebied dat 
wordt beheerd door de gemeenschap.

Elk beoordelingscriterium geeft evenveel punten.

Voor de datum die op het Aanmeldingsformulier is 
vermeld, dienen gemeenschappen die zich aanmelden 
voor categorieën A, B, C of D in The LivCom Awards, 
vier exemplaren in te leveren van hun schriftelijke 
aanmelding; Gemeenschappen die zich aanmelden 
voor categorie E moeten zeven exemplaren inleveren. 
Schriftelijke inzendingen moeten gestuurd worden aan het 
hoofdkantoor van LivCom op het adres dat vermeld staat 
op het Aanmeldingsformulier.

Elektronische inzendingen worden niet geaccepteerd.

3. Beoordeling: 
De beoordelingscommissie beoordeelt elke inzending 
tijdens de tussentijdse beoordelingsfase. Daarbij worden in 
elke bevolkingscategorie gemeenschappen geselecteerd 
die een presentatie mogen maken tijdens de Finales van 
The LivCom Awards. Deze worden gehouden op de datum 
en plaats die vermeld zijn op het Aanmeldingsformulier.

4. Presentaties voor de finale:

Als uw gemeenschap na de tussentijdse beoordelingsfase 
wordt geselecteerd als finalist in The LivCom Awards, dient 
u rekening te houden met een aantal zaken: 

• Er mogen maximaal drie vertegenwoordigers van uw 
gemeenschap uitgezonden worden voor het presenteren 
van uw gemeenschap op de Finale, plus eventueel een tolk 
indien dit nodig is.

• De presentaties moeten in het Engels worden gegeven.

• De presentaties voor de bevolkingscategorieën A, B, C 
en D mogen niet langer zijn dan 40 minuten en daarbij 
mag een digitale video (dvd), eveneens in het Engels, 
een onderdeel zijn van niet langer dan 12 minuten. De 
presentaties in de bevolkingscategorie E mogen niet langer 
zijn dan 60 minuten.

Hiertoe wordt geschikte apparatuur beschikbaar gesteld.

• Het is de presentatoren toegestaan gebruik te maken 
van andere visuele middelen, bijvoorbeeld PowerPoint 
(een LCD projectiesysteem wordt hiertoe beschikbaar 
gesteld) tijdens de presentatie. Andere apparatuur dient 
te worden verzorgd door de betreffende gemeenschap. 
De International Awards for Liveable Communities is 
niet verantwoordelijk voor het correct functioneren van 
apparatuur die niet beschikbaar wordt gesteld door de 
organisatie.

• Aan het eind van elke presentatie stellen de leden van de 
Beoordelingscommissie enkele vragen. Indien de diensten 
van een tolk nodig zijn, dient u zelf een tolk te verzorgen. 
Hiervoor wordt extra tijd gegund.



Registration to be completed by 31st May 2011
Please complete in capitals in black

Community:		.......................................................................................................................

Contact person:	all	contact	will	be	with	person	named	below

Title:		(Dr	Mr	Mrs	Miss	Ms	etc.)	...................................................................................................

Family name/Given Name:	................................................................................................

Job title:		.............................................................................................................................

Address: 	............................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Country/Postcode:		...........................................................................................................

Telephone:	(including	full	codes)		..............................................................................................

Fax: 	....................................................................................................................................

E-mail:		................................................................................................................................

Community Web Address:	................................................................................................

Average daytime population:	............................................................................................

Whole City Awards Invitation to Host 
The LivCom Awards
The	Board	of	The	International	
Awards	for	Liveable	Communities	
will	soon	be	considering	the	
venue	of	future	Finals.	If	your	
Community	would	like	to	be	
considered	as	a	future	venue,	
contact	The	International	Awards	
for	Liveable	Communities	at	the	
address	below.

KEY DATES
Final	Registration	Date
31st	May	2011

Submissions to be received by
30th	June	2011

Finals in Songpa, Korea
27th	–	31st	October	2011

OBSERVERS
If	your	Community	does	not	enter	
the	LivCom	Awards,	you	may	
attend	the	Finals	as	an	individual	
or	as	a	Representative	of	your	
Community	and	participate	in	all	
of	the	Finals	Weekend	activities.
For	details	contact	the	LivCom	
office.

I	wish	to	register	the	intention	of	the	community	shown	above	to	participate	in	The	
International	Awards	for	Liveable	Communities	in	the	category	indicated	below:

Category   Average Daytime Population Please tick box

A		 	 	 Up	to	20,000	 	 	 	 	

B	 	 	 20,001	–	75,000	 	 	 	 	

C	 	 	 75,001	–	150,000	 	

D	 	 	 150,001	–	400,000	 	

E	 	 	 Over	400,000	 	 	 	

Nations in Bloom Ltd. reserve the right to cancel any “The International Awards for Liveable Communities” competition and in 
these circumstances will not be liable for any costs incurred or committed

Signature																																																						 	 Date

PLEASE RETURN TO:
The International Awards 
for Liveable Communties

Globe	House,
Crispin	Close,	Reading
Berkshire,	England,	RG4	7JS	

Tel/Fax:	
+44	(0)	118	946	1680	
E-mail:	
info@livcomawards.com
Web:	
www.livcomawards.com
Press office	
E-mail:	livcompress@	
btinternet.com



Project Awards
De doelstelling van de Environmentally Sustainable 
Project Awards is erkenning van innovatieve projecten 
die duurzaamheid en bewustzijn van het milieu 
uitdragen en een positieve invloed uitoefenen op de 
plaatselijke gemeenschap en de omgeving. 

Projecten die hiervoor in aanmerking komen 

Projecten die hiervoor in aanmerking komen dienen 
binnen de afgelopen twee jaar te zijn afgerond, of het 
belangrijkste deel hiervan moet afgerond zijn. Het 
kan daarbij gaan om projecten in de overheidssector, 
particuliere initiatieven of een samenwerkingsverband 
tussen de overheid en de bedrijvensector. Er kan meer 
dan één project worden ingezonden.

LivCom erkent dat niet alle van de volgende 
beoordelingscriteria van toepassing zullen zijn op 
alle projecten. Wanneer een bepaald criterium of 
een onderdeel van een criterium niet van toepassing 
is op een project, krijgt het project hiervoor geen 
minpunten. Een inzending van een project moet echter 
wel informatie geven over alle criteria die wel van 
toepassing zijn op het project.

1. Verbetering van de natuurlijke en aangelegde 
landschappen:

In de context van de LivCom Awards worden 
landschappen gedefinieerd als aspecten van de stad 
en het stedelijk landschap waarmee een omgeving 
wordt gecreëerd en verbeterd door middel van 
groenvoorziening en infrastructurele ontwerpen. De 
inzending dient de hoofdelementen of visie van het 
landschap van het project te omschrijven. Daarbij 
dient te worden aangetoond hoe de groenvoorziening 
/ groenaanleg in het project alle afzonderlijke, 
zowel natuurlijke als aangelegde, elementen heeft 
samengevoegd voor het creëren van een sympathieke 
relatie tussen het aangelegde en het natuurlijke 
landschap. Dit onderdeel dient om aan te tonen hoe 
het landschap in het project verrijkt is voor het creëren 
van een omgeving waar burgers trots op zijn, dat de 
recreatie-ervaring faciliteert en het welzijn binnen de 
gemeenschap verhoogt.

2. Kunst, cultuur en erfgoed: 

Dit onderdeel dient om aan te tonen hoe het project 
de unieke cultuur in de omgeving weerspiegelt, of 
hoe het publiek het project oppakt en waardeert, door 
middel van erkenning van haar historische talen, haar 
unieke kunst en ambachten en culturele praktijken, en 
hoe het erfgoed wordt gewaardeerd in de gebouwen 
en monumenten en spirituele plaatsen of historische 
evenementen.

3. Best Practices in milieu:

Dit onderdeel moet aantonen hoe het project 
innovatieve milieuvriendelijke praktijken heeft 
ingevoerd, waarbij gestreefd wordt naar initiatieven 
die resulteren in duurzaam beheer van de omgeving. 
Bewijzen daarvan dienen ingesloten te worden om aan 
te tonen dat het project betrokken is bij inspanningen 
voor het toepassen van duurzame ontwikkelingen 
en het stimuleren van best practices die leiden tot 
ontwikkeling, behoud en conservering van het milieu. 
Daarbij horen onder andere verbetering van de 
kwaliteit van de lucht, water, het land, biodiversiteit, 
terugbrengen van uitstoot van broeikasgassen en het 
verbruik van natuurlijke bronnen door middel van het 
gebruik van alternatieve materialen en energiebronnen 
en recycling.

4. Betrokkenheid en empowerment van de 
gemeenschap: 

Dit onderdeel dient om aan te tonen met welke 
methoden en stijl de individuen, groepen en organisaties 
betrokken zijn in het plannen, ontwikkelen en beheren 
van het project en hoe de plaatselijke gemeenschap 

empowerment krijgt voor en reageert op de kans om 
betrokken te worden in de ontwikkeling van het project. 
Componenten van dit onderdeel zijn onder andere 
integratie, ontwikkeling, tevredenheid, middelen en 
betrokkenheid.

5. Gezonde levensstijl:

Het project dient aan te tonen wat de (waarschijnlijke) 
voordelen zijn in het kader van een gezondere 
levensstijl voor personen die vallen in de context 
van het project, of het project bezoeken. Dergelijke 
gezondheidsmatige verbeteringen kunnen 
bijvoorbeeld zijn het aanbieden van nieuwe of 
gerenoveerde faciliteiten of apparatuur, nieuwe 
activiteitenprogramma’s die gericht zijn op de 
algemene bevolking of specifieke deelgroepen, 
of onderzoeksprogramma’s die gericht zijn op het 
verkennen van gezondheidskwesties. De sleutel tot het 
succes van elk voorstel is hoe meetbaar de uitkomsten 
(zullen) zijn na de invoering van de levensstijl-
initiatieven.

6. Strategische Planning: 

Dit onderdeel dient om de inzet van creatieve 
planningtechnieken aan te tonen waarbij met alle 
factoren rekening wordt gehouden en een duurzaam 
project wordt ingericht. Ook dient te worden 
aangetoond hoe de planningprocessen worden 
ontwikkeld en hoe deze afgestemd zijn op het opstellen 
van een plan van aanpak voor het realiseren van de 
gewenste, vooraf bepaalde resultaten. Er moet ook 
een prioriteit aangebracht zijn binnen de plannen of 
strategieën zelf, met bewijs hiervoor dat de plannen 
geïmplementeerd worden door middel van een 
jaarplan en een beoordelingsproces. Er dient bewijs 
te worden bijgevoegd waardoor duidelijk wordt dat de 
algemene leden van de gemeenschap waar het project 
wordt geïmplementeerd, de strategische richting 
ondersteunen en de mogelijkheid hebben om hieraan 
bij te dragen.

BEOORDELINGSCOMMISSIE:

De internationale Beoordelingscommissie bestaat 
mede uit professionals in milieu- en landschapsbeheer.

Aanmelding: 

Vul het Aanmeldingsformulier op pagina 6 helemaal in 
en stuur het aan The International Awards for Liveable 
Communities voor de op het Aanmeldingsformulier 
vermelde sluitingsdatum, vergezeld van 
aanmeldingskosten indien van toepassing.

De schriftelijke inzending mag maximaal 3.000 
woorden bedragen en niet meer dan 10 foto’s 
mogen worden bijgevoegd. Vier exemplaren van 
deze inzending moeten verstuurd worden aan het 
hoofdkantoor van LivCom op het adres dat vermeld 
is op het aanmeldingsformulier en dient hier aan te 
komen voor de datum die op het aanmeldingsformulier 
is vermeld.

De schriftelijke inzending dient aan te tonen hoe het 
project past in elk van de hierboven opgenomen 
criteria.

Elektronische inzendingen worden niet geaccepteerd.

Beoordeling: 

De internationale beoordelingscommissie 
beoordeelt elke inzending tijdens de tussentijdse 
beoordelingsfase. Daarbij worden projecten 
geselecteerd die een presentatie mogen maken tijdens 
de finales van The LivCom Awards. Deze worden 
gehouden op de datum en plaats die vermeld zijn op 
het Aanmeldingsformulier.

Presentaties voor de finale: 

Als uw project na de tussentijdse beoordelingsfase 
wordt geselecteerd als finalist in The LivCom Awards, 
dient u voor wat betreft de presentatie van het project 
op het evenement rekening te houden met een aantal 
zaken: 

•  Er mogen maximaal twee vertegenwoordigers van 
  het project uitgezonden worden voor de   
 presentatie.

•  De presentaties moeten in het Engels worden  
 gegeven.

•  De presentaties mogen niet langer zijn dan 30 
  minuten en daarbij mag een digitale video (dvd), 
  eveneens in het Engels, een onderdeel zijn van  
 niet langer dan 6 minuten. Hiertoe wordt geschikte 
  apparatuur beschikbaar gesteld.

•  Het is de presentatoren toegestaan gebruik te 
  maken van andere visuele middelen, bijvoorbeeld  
 PowerPoint (een LCD projectiesysteem wordt  
 beschikbaar gesteld) tijdens de presentatie.  
 Andere apparatuur dient te worden verzorgd door  
 de presentatoren. De International Awards for  
 Liveable Communities is niet verantwoordelijk  
 voor het correct functioneren van apparatuur 
  die niet beschikbaar wordt gesteld door de  
 organisatie.

•  Aan het eind van elke presentatie stellen de leden  
 van de Beoordelingscommissie enkele vragen.  
 Indien de diensten van een tolk nodig zijn, dient u  
 zelf een tolk te verzorgen. Hiervoor wordt extra tijd 



Project Awards

Registration to be completed by 31st May 2011
Please complete in capitals in black

Project:		..............................................................................................................................

Contact person:	all	contact	will	be	with	person	named	below

Title:		(Dr	Mr	Mrs	Miss	Ms	etc.)	...................................................................................................

Family name/Given Name:	................................................................................................

Job title:		.............................................................................................................................

Address: 	............................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Country/Postcode:		...........................................................................................................

Telephone:	(including	full	codes)		..............................................................................................

Fax: 	....................................................................................................................................

E-mail:		................................................................................................................................

Project Web Address:	........................................................................................................

I	wish	to	register	the	above	Project	in	The	International	Awards	for	Liveable	
Communities,	Environmentally	Sustainable	Project	Awards

If	the	Project	is	entered	in	conjunction	with	a	Whole	City	registration,
no	Registration	Fee	is	payable.

If	the	Project	entered	is not	associated	with	a	Whole	City	registration,
a	Registration	fee	of	£200	is	payable

I	would	like	to	pay	by:-	

	Direct	credit	to	Barclays	Bank,	A/C	The	International	Awards	for	Liveable
Communities,	sort	code	20-71-03,	A/C	10672548,	Pangbourne	Branch,	P.O.	Box	27	
Reading	RG1	2HD,	UK.
IBAN	code	GB	33	BARC	2071	0310	6725	48					SWIFT	code	BARC	GB	22

	 	VISA/Mastercard/American	Express.	(delete	as	appropriate)

Please	debit	my	account	

Expiry	date	 	 	 	 Security	code	

	Enclosed	cheque/bankers	draft	to	the	value	of	£.................	sterling,
payable	to	The	International	Awards	for	Liveable	Communities.

Nations in Bloom Ltd. reserve the right to cancel any “The International Awards for Liveable Communities” competition and in 
these circumstances will not be liable for any costs incurred or committed

Signature																																																											Date	

Projects	may	be	sponsored	by	the	Public	or	Private	Sector	or	a	partnership	of	both.
To	enter	more	than	one	Project	-	please	photocopy	Registration	Form.

PLEASE RETURN TO:
The International Awards 
for Liveable Communties

Globe	House,
Crispin	Close,	Reading
Berkshire,	England,	RG4	7JS	

Tel/Fax:	
+44	(0)	118	946	1680	
E-mail:	
info@livcomawards.com
Web:	
www.livcomawards.com
Press office	
E-mail:	livcompress@	
btinternet.com

Invitation to Host 
The LivCom Awards
The	Board	of	The	International	
Awards	for	Liveable	Communities	
will	soon	be	considering	the	
venue	of	future	Finals.	If	your	
Community	would	like	to	be	
considered	as	a	future	venue,	
contact	The	International	Awards	
for	Liveable	Communities	at	the	
address	below.

KEY DATES
Final	Registration	Date
31st	May	2011

Submissions to be received by
30th	June	2011

Finals in Songpa, Korea
27th	–	31st	October	2011

OBSERVERS
If	your	Community	does	not	enter	
the	LivCom	Awards,	you	may	
attend	the	Finals	as	an	individual	
or	as	a	Representative	of	your	
Community	and	participate	in	all	
of	the	Finals	Weekend	activities.
For	details	contact	the	LivCom	
office.



Benefits of participating in the LivCom Awards

COMMUNITIES AND PROJECTS PREVIOUSLY AWARDED FIRST PLACE

The International Awards for Liveable Communities
Globe	House,	Crispin	Close,	Reading,	Berkshire,	England,	RG4	7JS.	
Telephone/Fax:	+44	(0)	118	946	1680			E-mail:	info@livcomawards.com			Web:	www.livcomawards.com
Press	office	E-mail:	livcompress@btinternet.com

Printed	and	Designed	by:	Apple	Print	Ltd				Tel:	+44	(0)1635	521	654			Fax:	+44	(0)	1635	529	314			Web:	www.appleprint.co.uk

Deelname aan de LivCom Awards levert een groot aantal voordelen op,
bijvoorbeeld:
• Het opstellen van het Voorlopig Rapport is een zelf-audit proces dat

een basis kan vormen voor toekomstplannen voor het neerzetten van
een leefbare gemeenschap.

• Tijdens de  nales worden voorbeelden gepresenteerd van de
toepassing van internationale best practices bij uitdagingen waar u
in uw eigen stad ook mee te maken heeft.

• U wordt in staat gesteld om de best practices die u in uw stad
toepast te presenteren op internationaal niveau en daarmee de
geaccepteerde internationale best practices te beïnvloeden.

• De burgers van uw stad kunnen erop bogen dat zij bij de ‘meest
vooraanstaande gemeenschappen ter wereld’ horen.

• Vernieuwing wordt gestimuleerd.
• U ontmoet gedelegeerden van gemeenschappen uit andere landen

en culturen die te maken hebben met dezelfde soort uitdagingen die
in uw stad voorkomen. Dit leidt tot samenwerkingsverbanden voor
het uitwisselen van informatie en ervaringen, en vaak wordt een plan
voor regelmatige technische bezoeken en uitwisselingen
afgesproken.

• Deze samenwerkingsverbanden kunnen verder gaan dan alleen
milieutechnische onderwerpen.

• Het uitwisselen van informatie en ervaringen kan resulteren in een
versnelling van technische voordelen en  nanciële besparingen op
korte en lange termijn. De tijd en de kosten die u in deelname aan de
Awards steekt, zijn niet zo groot en worden vaak ruimschoots
gecompenseerd door de voordelen op lange termijn.

• Een hoge plaats in de Awards kan worden gebruikt als een factor in
het trekken van toeristen en/of bedrijven, en voor plaatselijke
promotie.

• Meer of betere landelijke en internationale publiciteit voor uw
gemeenschap.

• U neemt deel in een internationaal netwerk van gemeenschappen
van meer dan 50 landen die soortgelijke doelstellingen hebben met
betrekking tot milieu en omgeving.

• Betrokkenheid van de gemeenschap wordt aangemoedigd.
• Deelname wordt door veel deelnemers omschreven als de meest

bevredigende professionele ervaring van hun carrière.

Ik kan u ervan verzekeren dat deelname aan de LivCom Awards
professioneel gezien zeer interessant is en voordelen op korte en lange
termijn met zich meebrengt voor uw stad.

Alan Smith
Chief Executive

2002  and 2003 Awards – see the LivCom web site

2004
Category A					 Annapolis	Royal,	Canada	
Category B				 Qian	Dao	Hu,	P.R.	China
Category C				 Rhein-Hunsruck-Kreis,	Germany
Category D				 Stadt	Munster,	Germany
Category E				 City	of	Honolulu,	USA
Criteria Awards:
Enhancement	of	the	Landscape	 Coffs	Harbour,		
	 	 	 Australia
Heritage	Management	 	 Changshu,	P.R.	China
Environmentally	Sensitive	Practices	 City	of	Tshwane,		
	 	 	 S.Africa
Community	Involvement	 Nieuwlande		
	 	 	 Netherlands
Planning	for	the	Future	 		 Port	Moody,	Canada
Bursary Award:	 	 Celje,	Slovenia

PROJECTS:	
Natural	 	 Mission	Hills	Golf	Resort,
	 	 Shenzhen,	P.R.	China
	 	 Growling	Frog	Public	Golf
	 	 Course,	Whittlesea,	Australia	
Built	 	 Riviera	Garden,	Shanghai
	 	 Shimao	Group
Special Award: 	 Saint-Michel	Environmental
	 	 Complex,	Montreal,	Canada
2005 
Category A					 Dungannon,	Ireland	
Category B					 Erandio,	Spain
Category C				 Songjiang,	P.R.	China
Category D				 Coventry,	England
Category E				 Tshwane,	South	Africa
Criteria Awards:
Enhancement	of	the	Landscape	 Whittlesea,	Australia
Heritage	Management	 	 Pilsen,	Czech	Repub.
Environmentally	Sensitive	Practices	 City	of	Westminster,	USA
Community	Sustainability	 Tshwane,	S.Africa
Planning	for	the	Future			 Whistler,	Canada
Bursary Award:	 	 Kecskemet,	Hungary

PROJECTS:
Natural	 	 Glenridge	Quarry	Naturalization		
	 	 Site,	Niagara,	Canada	
Built	 	 Oriental	Hawana,	Guangzhou,	
	 	 P.R.	China
2006
Category A					 Dungannon,	Ireland	
Category B					 Brasschaat,	Belgium
Category C				 Gateshead,	England
Category D				 Waikatere,	New	Zealand
Category E			 Dongguan,	P.R.	China
Criteria Awards:
Enhancement	of	the	Landscape	 Muskiz,	Spain
Heritage	Management	 	 Dongguan,	P.R.	China
Environmentally	Sensitive	Practices	Randwick,	Australia

Community	Sustainability	 Ucleulet,	Canada
Healthy	Lifstyle	 	 Meilin	P.R.	China
Planning	for	the	Future			 Whittlesea,	Australia
Bursary Award:	 	 Abuja,	Nigeria

PROJECTS:
Natural	 	 Randwick,	Australia	
Built	 	 Floraland	Sunny	Lido,	P.R.	China

2007
Category A		 Clonakilty,	Ireland
Category B	 Kladno,	Czech	Republic
Category C	 Ipswich,	Australia
Category D	 Malmo,	Sweden
Category E	 Twujun	District,	Changzhou,	
	 	 P.R.	China
Criteria Awards:
Community	Sustainability	 St	Walburg,	Canada
Enhancement	of	the	Landscape	 Lyon,	France
Heritage	Management,	Manukau	 New	Zealand
Environmentally	Sensitive	Practices	Gran	Canaria,	Spain
Healthy	Lifestyle	 	 Richmond,	Canada		
Planning	For	the	Future		 St	Cloud,	USA

PROJECTS:
Natural		 	 Dorothy	Nyembe	Education	Centre,		
	 	 Johannesburg,	South	Africa
Built		 	 King	Abdulaziz	Historical	Centre,		
	 	 Riyadh,	Saudi	Arabia	
Built	(P.R.	China)	 Beijing	Riverside,	P.R.	China
Bursary Award:	 Greening	of	Soweto,	Johannesburg
Personal Award:	 Wang	Shi,	P.R.	China

2008
Category A					 Greystones,	Ireland
Category B				 New	Plymouth,	New	Zealand
Category C				 Broadland,	England
Category D				 Changxing,	P.R.	China
Category E				 Municipality	of	York,	Canada
Criteria Awards:
Enhancement	of	the	Landscape	 Nieuwpoort,Belgium
Heritage	Management	 	 Ogema,	Canada
Environmentally	Sensitive	Practices
Community	Involvement			 New	Plymouth,		
	 	 	 New	Zealand
Healthy	Lifestyle	 	 Newark	on	Trent		
	 	 	 England
Planning	for	the	Future			 Johannesburg,	
	 	 	 South	Africa	

PROJECTS:
Natural		 New	Plymouth,	New	Zealand	-	Coastal	Walkway
Built		 Dongguan,	P.R.	China	-	The	World	is	Mine
Bursary Award:	 Broadland,	England	-	Stairway
	 	 Newark	on	Trent,	England	
	 	 -	Health	for	All
Personal Award:	 Bob	Harvey,	New	Zealand

2009
Category A			 Gibsons,	Canada																																							
Category B	 Newark	on	Trent,	England																																								
Category C	 Melville,	Australia
Category D	 Shilong,	P.R.	China
Category E	 Dalian,	P.R.	China
Criteria Awards:
Enhancement	of	the	Landscape	 Jihlava,	
	 	 	 Czech	Republic
Heritage	Management	 	 Broadland,	England
Environmentally	Sensitive	Practices	Canada	Bay,		
	 	 	 Australia
Community	Sustainability		 Melville,	Australia
Healthy	Lifestyle	 	 Newark	on	Trent,		
	 	 	 England
Planning	For	the	Future		 Gibsons,	Canada

PROJECTS:
Natural									 Schwalm-Eder-Kreis,	Germany		
	 	 –	100	Steps	to	Global	Protection										
Built		 	 Beijing,	P.R.	China
	 	 –	Hopson	No8	Royal	Park																																				
Bursary Award:	 Chrudim,	Czech	Republic	–		
	 	 Regeneration	of	Recreation	Area
Personal Award:	 Liang	Guoying,	P.R.	China
Special Award:		 Shen	Ruiqing,	P.R.	China

2010
Category A					 Emly,	Ireland	
Category B				 Chrudim,	Czech	Republic
Category C				 Norwich,	England
Category D				 Odense,	Denmark
Category E				 Wuxi,	P.R.	China
Special City Award: 	 Medellin,	Colombia
Criteria Awards:
Enhancement	of	the	Natural
and	Built	Landscape	 	 Odense,	Denmark
Arts,	Culture	and	Heritage	 Dongcheng,
	 	 	 P.R.	China
Environmental	Best	Practice	 Wuxi,	P.R.	China
Community	Sustainability	 Porirua,	
	 	 	 New	Zealand
Healthy	Lifestyle	 	 Chrudim,
	 	 	 Czech	Republic
Strategic	Planning	 	 Portland	Region,		
	 	 	 USA
PROJECTS:
Natural	 	 Johannesburg,	South	Africa
Built	 	 Vancouver,	Canada
Socio-Economic	 Porirua,	New	Zealand
Special Project Award: Norwich,	England




