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Xiamen, een van de mooiste Chinese steden aan zee
Als de tweede stad in de provincie Fujian en een van de eerste Bijzondere Economische Regio’s van China heeft Xiamen plaatselijke 
regelgevende bevoegdheden gekregen van de Nationale Raad met onafhankelijkheid in ruimtelijke ordening. Met 3.5 miljoen inwoners, 
een landgebied van 1,573 vierkante kilometer en zeegebied ter grootte van 390 vierkante kilometer is Xiamen het eeuwenoude thuis 
voor een groot aantal geëmigreerde Chinezen en velen in Taiwan. Door perfecte integratie van het stedelijk landschap en zeezichten 
biedt Xiamen prachtige panorama’s met een aangenaam klimaat.

Xiamen, een van de mooiste Chinese steden aan zee
Vele jaren van ontwikkeling hebben geresulteerd in een breed, open economisch systeem met meerdere lagen, ondersteund 
door de drie Taiwanese investeringszones (in Haicang, Xinglin en Jimei), Xiangyu Free Trade Zone, high-tech industrieparken op 
nationaal niveau, exportverwerkingszones, softwareparken en bedrijfszones voor opstartende bedrijven. Dit draagt allemaal bij aan 
het opbouwen van een vriendelijke omgeving voor buitenlandse investeerders. De internationale beurzen China International Fair 
for Investment and Trade (CIFIT) en China Xiamen Machinery and Electronics Exhibition (CXMEE) en andere evenementen worden 
al vele achtereenvolgende jaren met succes georganiseerd. Xiamen is uit de bus gekomen als een bekende bestemming voor 
buitenlandse investeringen en internationale handel.

Xiamen, een van de meest concurrerende steden in China
Xiamen heeft vijftien internationale zustersteden, achttien internationale vriendschapshavens, en heeft regelmatig contact met 
vijfenzeventig landen en regio’s. In 2002 behaalde Xiamen de eerste plaats in de categorie Grote Steden van de LivCom Awards, en in 
2004 de felbegeerde UN Habitat Award.  De stad heeft nog meer erelinten behaald: de titels “Top Destination for Foreign Investment” 
en “City of Excellence in Civil Ethics” in drie opeenvolgende jaren, en andere prijzen, waaronder “National Model City for Environmental 
Protection”, “National Award for Excellence in Sanitation” “National Excellence in Tourism” en “China’s Top 10 Most Liveable Cities”.

Xiamen, een van de meest leefbare en milieuvriendelijke steden in China
Xiamen is al vele jaren gericht op harmonie tussen de gemeenschap, de economie en de natuur.  De bewoners van Xiamen worden 
aangemoedigd actief deel te nemen in de ontwikkeling van de stad en hun gemeenschap, en krijgen daar ook de ruimte voor. 
Door eigen inspanning en internationale samenwerking is Xiamen uitgegroeid tot een vriendelijke gemeenschap met een gezond 
ecosysteem, een leefbare omgeving, een hoge levensstandaard en een sterk publiek milieubewustzijn.

Xiamen is er trots op gastheer te mogen zijn van de finale van de 2013 International Awards for Liveable  
Communities. We spannen ons in een gedenkwaardig evenement voor u neer te zetten. 

U bent van harte welkom deel te nemen aan de 2013 LivCom Awards en een bezoek te brengen aan de 
prachtige stad Xiamen.

De Burgemeester

 
Mr Liu Keqing 
Mayor of Xiamen

Welcome to Beautiful Xiamen Host of  
The International Awards for Liveable Communities 2013  
(The LivCom Awards)

Mr Liu Keqing
Mayor of Xiamen



Bursary Award
Alleen steden en gemeenten die deelnemen aan het wedstrijdonderdeel ‘Whole City 
Award’ van de International Awards for Liveable Communities (de LivCom Awards) 
komen in aanmerking voor een ‘Bursary Award’ ter waarde van 10.000 Britse ponden  
(£10.000).

•  Deelname houdt in dat de gemeente een evenredige bijdrage tot £10.000 in het  
 project investeert. De totale kosten van het project mogen niet hoger zijn dan  
 £20.000. De projectbeschrijving moet vergezeld zijn van een gedetailleerd budget.

• Een ‘Bursary Award’ kan enkel toegekend worden aan een project dat   
 beantwoordt aan de algemene doelstelling van LivCom (het creëren van een  
 leefbare woonomgeving). Het project moet een of meer van de LivCom-criteria  
 bevatten.

• Het ingediende project kan betrekking hebben op onderwijs en educatie,   
 gebouwen, technische uitwisseling, research, enz. In dit verband zijn er  
 geen beperkingen.

• Het project moet gerealiseerd zijn binnen de twaalf maanden na toekenning van  
 de ‘Bursary Award’.

• De aanvraag moet in detail aandacht besteden aan de motivatie om een ‘Bursary  
 Award’ in te dienen en moet een overzicht bevatten inzake doelstellingen en  
 verwachte resultaten van het project.

• De aanvraag moet in drievoud bezorgd worden en mag maximaal uit 3000   
 woorden bestaan (exclusief diagrammen, afbeeldingen en financieel overzicht).

• Het toegekende bedrag zal overhandigd worden na afronding van het project  
 tijdens een formele plechtigheid, indien mogelijk op locatie.

• Gemeenten die een ‘Bursary Award’ toegewezen krijgen moeten na afloop zorgen  
 voor een degelijk redactioneel artikel (800 à 1000 woorden) met illustraties  
 (foto’s, …) dat gepubliceerd zal worden in het tijdschrift van IFPRA-World.

• Deelnemers moeten tijdig ingeschreven zijn voor het onderdeel  
 ‘Whole City Awards’.

• Er is geen imiet op het aantal projecten waarmee een gemeente kan deelnemen  
 voor het bekomen van een ‘Bursary Award’.

• Na selectie zal een aantal gemeenten uitgenodigd worden om tijdens de   
 Finaleweek van de ‘LivCom Awards’ het ingediende project te presenteren.  
 Details over het tijdstip van de presentatie zullen meegedeeld worden samen met  
 de informatie over de Finaleweek.

Bursary Award Project Title: ....................................................................
Name of Community with which the Bursary Project is linked: ..............
.................................................................................................................
Contact details (Full name & title): ........................................................... 
.................................................................................................................
Address: .................................................................................................. 
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Telephone (include full code): ..................................................................
Fax: ..........................................................................................................
Email: .......................................................................................................
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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
LivCom Awards is de enige competitie ter wereld inzake 
milieubeleid en leefbare samenlevingen waaraan steden 
en gemeenten kunnen deelnemen.

De LivCom Awards hebben tot doel om ‘best practise’, 
innovatie en ‘leadership’ inzake duurzaam beleid aan te 
moedigen waardoor de levenskwaliteit van de inwoners 
verhoogd wordt.

Deelnemen aan de LivCom Awards betekent voor uw stad 
of gemeente een verhoogde internationale uitstraling. 
Tevens biedt het de gelegenheid om in contact te komen 
met andere inspirerende voorbeelden (‘Beste Practise’) 
inzake leefmilieubeleid.

Bij deelname aan de ‘LivCom Awards’ worden de 
kandidaat-gemeenten ingedeeld in vijf categoriën in functie 
van het bevolkingsaantal. Binnen eenzelfde categorie 
worden de gemeenten inzake ‘judging citeria’ niet zonder 
meer met elkaar vergeleken. De jury houdt in dit verband 
rekening met de culturele, politieke, economische, 
geografische en klimatologische context van elke 
deelnemer.

BEOORDELINGSCRITERIA

Naargelang de grootte hebben de deelnemende 
gemeenten in verschillende werelddelen vaak verschillende 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Indien een 
gemeente voor een bepaald beoordelingscriterium geen 
rechtstreekse bevoegdheid heeft wordt verwacht dat zowel 
uit het ingediende dossier als uit de presentatie tijdens de 
Finale blijkt dat de gemeente nauwe contacten onderhoudt 
met de bevoegde overheid en zijn invloed aanwendt om 
het beleid ten gunste te beïnvloeden.

1.Verbetering van het natuurlijk en cultuurlijk 
landschap

In het kader van de LivCom Awards verstaat men onder 
landschap: een combinatie van groenvoorziening en 
infrastructuur. Beide moeten ervoor zorgen dat een stad 
of gemeente op een harmonieuze wijze fraaier wordt. Uit 
de inzending moet blijken dat de stad of de gemeente 
een visie heeft om door middel van groenvoorziening en 
designelementen een aangename en fraaie leefomgeving 
te creëren. In dit verband zijn de bescherming van het 
natuurlijk erfgoed en de aandacht voor ecologie en 
biodiversiteit eveneens belangrijke jureringscriteria. Het 
is belangrijk dat u kunt aantonen dat door de verfraaiing 
van het landschap de inwoners trots zijn op hun stad 
of gemeente en dat het welzijn van de burgers en de 
mogelijkheden om te recreëren geoptimaliseerd werden.

Het beleid van de gemeente moet fundamenteel gericht 
zijn op de duurzame inrichting en instandhouding zowel 
van het cultuurlijk als het natuurlijk landschap met de 
bedoeling een duurzame samenleving tot stand te 
brengen. In dit verband is het belangrijk om de evolutie van 
het groen en de zorg voor het erfgoed in een historische 
context te plaatsen (verleden-heden-toekomst) teneinde 
aan te tonen dat het bestuur belang hecht aan de 
ontwikkeling van een leefbare gemeenschap.

Het beheer van het landschap moet vanuit een holistisch 
perspectief benaderd worden waarbij volgende aspecten 
in acht genomen worden: de filosofie achter het beheer, 
de verschillende beheerpraktijken en de visie van het 
publiek (verkregen op basis van een evaluatieproces). 
Wanneer het gaat over natuurlijk groen is het belangrijk om 
informatie te verstrekken over: biodiversiteit, het gebruik 
van inheemse planten, het verwerken van groenafval, 
het aanplanten van bomen en diverse vormen van 
natuurlijk onderhoud. Wanneer het gaat over het cultuurlijk 
landschap zal de jury aandacht hebben voor de aanleg 
van straten, het gebruikte straatmeubilair, de aanwezigheid 
van kunst in het openbaar domein, de aanleg van parken, 
tuinen en pleinen, …

Tot slot moet uw inzending informatie bevatten waaruit 
blijkt dat het beheer op een duurzame wijze gebeurt. 
Cijfermatige en statistische gegevens -al dan niet verwerkt 
in grafieken- kunnen hierbij belangrijk zijn. 

2. Kunst, cultuur en erfgoed 

Uit uw inschrijving moet blijken op welke manier uw stad 
of gemeente het eigen cultureel patrimonium (taal, kunst, 
ambachten, culturele evenementen, historische gebouwen 
en monumenten) koestert en waardeert. Festivals en 
gelijkaardige evenementen zijn in dit verband ook vormen 
van cultuur en cultuurbeleving. De mate waarin uw 
gemeente kunst, cultuur en erfgoed stimuleert en promoot 
zijn voor de beoordeling van uw inzending zeer belangrijk. 
In dit verband gaat het niet alleen om de autochtone 
vormen van cultuur en cultuurbeleving maar ook om de 
nieuwe vormen van cultuuruitingen (in het kader van een 
multiculturele samenleving). Hoe goed zijn cultuuruitingen 
van nieuwe bevolkingsgroepen geïntegreerd in de 
samenleving? 

Het wij-gevoel van de inwoners van uw gemeente 
en de fierheid om tot een bepaalde gemeenschap te 
kunnen behoren is vaak de emotionele basis voor een 
harmonieus en gelukkig leven. Wanneer verschillende 
bevolkingsgroepen elk met hun eigen etnische identiteit 
harmonieus kunnen samenleven is dit een positief gegeven 
en betekent een verrijking voor de hele gemeenschap.

Historische gebouwen en monumenten zijn belangrijke 
cultuurdragers die verwijzen naar het verleden van 
een gemeenschap. De manier waarop deze elementen 
onderhouden en beheerd worden is een belangrijk 
beoordelingscriterium binnen de LivCom-competitie. U 
moet kunnen aantonen op welke manier het erfgoed 
onderhouden wordt en een hedendaagse betekenis krijgt. 
Wanneer aan historische gebouwen een hedendaagse 
bestemming wordt gegeven (bijv. als expositieruimte) 
betekent dit dat het erfgoed niet alleen niet verloren gaat 
maar ook kan bijdragen tot het uitdragen van nieuwe 
vormen van cultuur.

Door de instroom van nieuwe culturen (immigratie) 
ontstaan mogelijkheden om nieuwe vormen van cultuur 
te leren kennen. De mate waarin gemeenten hiertoe een 
bijdrage leveren is een belangrijk beoordelingscriterium, 
vooral wanneer dit aanleiding geeft tot een betere 
integratie.

Allerlei kunstuitingen dienen een plaats te krijgen binnen de 
lokale gemeenschap. Tentoonstellingen en andere vormen 
van culturele activiteiten kunnen bijdragen tot het creëren 
van een zekere ‘couleur locale’, die moet aangemoedigd 
worden.

3. Best practices inzake leefmilieu

Inzake leefmilieu (milieu) moet u kunnen aantonen 
dat uw stad of gemeente op allerlei vlak innovatieve 
en milieuvriendelijke praktijken hanteert en duurzame 
beheermaatregelen neemt. U dient ook aan te tonen 
dat de bevolking hierbij nauw betrokken wordt zodat de 
inspanningen breed maatschappelijk gedragen worden en 
de natuur en de omgeving optimaal behouden worden.

Volgende aspecten zijn hierbij van belang: verbetering 
van de luchtkwaliteit, de waterkwaliteit, de biodiversiteit, 
het bodemleven. Ook het terugdringen van de uitstoot 
van broeikasgassen en het verbruik van fossiele 
brandstoffen zijn belangrijk in dit verband evenals het 
gebruik van alternatieve materialen en energiebronnen en 
gerecycleerde producten.

De inspanningen van uw gemeente moeten een werkelijke 
en aantoonbare vebetering van het leefmilieu opleveren 
en voorbeeldstellend zijn (‘Best Practices’). Succesvolle 
initiatieven die een positieve en aantoonbare invloed gehad 

hebben op het leefmilieu komen in aanmerking, in het 
bijzonder wanneer zij het resultaat zijn van een effectieve 
samenwerking tussen overheid en publiek en wanneer 
zij ook op sociaal, cultureel en economisch vlak een 
duurzaam karakter hebben.

U moet kunnen aantonen dat de ‘Best Practices’ in uw 
gemeente ook een invloed hebben op de besluitvorming 
in andere beleidsdomeinen, bijvoorbeeld inzake 
sociale, economische en milieukundige problemen. Ook 
kennis- en ervaringsuitwisseling tussen de verschillende 
maatschappelijke geledingen is van bijzonder belang 
(netwerking, vorming, …).

Voorbeelden van goede praktijken (‘Best Practices’) 
kunnen zijn: het voeren van een duurzaam 
ontwikkelingsbeleid; programma’s inzake afvalbeheer, 
waterbeheer en afvalwaterbeheer, luchtkwaliteit; 
energiebehoud en –besparing; efficiënte verlichting en de 
aanpak van lichtvervuiling. Ook zaken als de vermindering 
van de uitstoot van broeikasgassen, strategieën inzake 
openbaar vervoer, het minimaliseren van de negatieve 
invloeden op het klimaat en het terugschroeven van de 
negatieve gevolgen van de klimaatsverandering zijn 
aandachtspunten.

4. Betrokkenheid van de bevolking 

LivCom hecht veel belang aan de mate waarin de 
bevolking en de verschillende geledingen van de 
samenleving betrokken worden bij de planning, de 
ontwikkeling en het beheer van het openbaar domein. 
Elementen hierbij zijn: integratie, ontwikkeling, 
tevredenheid, middelen en betrokkenheid. Het is belangrijk 
om aan te tonen op welke manier uw stad of gemeente 
individuen, groepen en organisaties hierbij betrekt.

Een succesvolle gemeenschap zal alle kansen grijpen om 
projecten en programma’s uit te werken die het sociale 
en intellectuele niveau van de samenleving verhogen. 
U dient aan te tonen op welke manier de beheerders 
van het openbaar domein omgaan met groepen en 
personen binnen de samenleving. Betrokkenheid van 
de bevolking kan op verschillende manieren gebeuren: 
natuurbehoudsprojecten, informatieve en educatieve 
programma’s, geleide wandelingen, aanmoediging door en 
betrokkenheid van plaatselijke bedrijven en organisaties, 
het faciliteren van plaatselijke evenementen, festivals, 
fondsenwerving en financiële en andere ondersteuning.

Naast het organiseren van allerlei activiteiten op 
gemeentelijk, commercieel en individueel niveau is het 
evenzeer van belang dat de burgers betrokken worden 
bij het besluitvormingsproces en bij het plannen van 
initiatieven en allerlei programma’s. U dient aan te tonen 
dat er voldoende burgerinitiatief is in uw gemeente en dat 
hierover tevredenheid bestaat bij de bevolking.

Zowel kleine als grote gemeenten, zowel landelijke als 
stedelijke samenlevingen, moeten kunnen aantonen op 
welke manier innovatieve strategieën bijdragen tot een 
betere cohesie van de samenleving.

5. Gezonde levensstijl

De deelnemende gemeente moet kunnen aantonen dat 
zij een duidelijk zicht heeft op alle mogelijke aspecten 
inzake volksgezondheid en welzijn van de burgers. Deze 
inzichten moeten gebaseerd zijn op relevant onderzoek. 
Bovendien moet men kunnen aantonen dat er een beleid 
is om op allerlei manieren de gezondheid van de inwoners 
te verbeteren (bijvoorbeeld door de bouw van aangepaste 
infrastructuur of het opzetten van programma’s om de 
levensstijl van de bevolking te verbeteren).

Het criterium ‘Gezonde Levensstijl’ gaat niet alleen over de 
mentale en fysieke gezondheid van de bevolking. Het gaat 
ook om een holistische visie waarbij de bevolking 



het gevoel heeft dat de leefbaarheid in de gemeente 
verbetert. Het bouwen van kunst- en recreatiecentra 
zonder meer is niet langer acceptabel. Gelet op het feit 
dat de publieke middelen schaars zijn moet de overheid 
de bouw van nieuwe infrastructuur degelijk kunnen 
verantwoorden. In elke stad of gemeente zijn de noden en 
de uitdagingen verschillend. De manier waarop de lokale 
overheid antwoorden kan bieden aan de noden inzake 
volksgezondheid zijn dan ook verschillend. Wanneer de 
middelen beperkt zijn kunnen innovatieve en originele 
initiatieven, gedragen door vrijwilligers, een prima 
oplossing bieden. 

De inzending moet informatie bevatten over de wijze 
waarop de lokale overheid inzicht verkrijgt inzake 
gezondheidsissues (onderzoek, …) en over strategieën om 
de gezondheidsuitdagingen aan te gaan. Een beschrijving 
van de infrastructuur en de activiteitenprogramma’s 
(inclusief de beoordeling ervan) moeten eveneens 
opgenomen worden. Ook wordt gevraagd om aan 
te tonen dat er sprake is van een holistische kijk op 
de problematiek. Enkele voorbeelden worden hierna 
opgesomd.

• kwesties inzake mentale en fysieke gezondheid
• armoede, werkloosheid en ondersteuning van armen en 
werklozen
• criminaliteit en onbehagen inzake criminaliteit
• verschillende graden van activiteit en vormen van 
passieve recreatie
• kwesties inzake gezonde voeding
• gebruik/misbruik van drugs, alcohol en tabak
• mobiliteit en verkeer
• culturele mogelijkheden
• onderwijs en vormen van ‘levenslang leren’
• huisvesting
• tevredenheidsgraden van de bevolking

De inzending dient aan te tonen hoe verschillende 
manieren van werken al dan niet resulteren in een 
succesvolle aanpak van het gezondheidsvraagstuk. 
Ook moet verwezen worden naar initiatieven om de 
toegankelijkheid van het openbaar domein te bevorderen 
waardoor integratie en gelijkwaardigheid bevorderd 
worden. Overleg en betrokkenheid, samenwerking en 
een gerichte aanpak inzake marketing en publiciteit zijn 
eveneens belangrijk in deze aangelegenheid.

6. Strategische planning 

Het is belangrijk dat elke deelnemer kan aantonen op 
welke manier toekomstplannen uitgewerkt worden en 
welke vormen van planning aangewend worden. Welke 
instrumenten worden gebruikt om de wensen van 
de bevolking op termijn om te zetten in de gewenste 
initiatieven. Er moet ook aandacht zijn voor het stellen 
van prioriteiten inzake planning en strategie. Lange 
termijnplannen moeten uitgevoerd worden door 
jaarplanning die achteraf geëvalueerd worden. 

Men moet kunnen aantonen dat meerderheid van de 
bevolking achter de beleidsplannen staat en dat de burgers 
de kans gekregen hebben om eraan bij te dragen.

Een beleidsplan is pas succesvol wanneer het gedragen 
wordt door een duidelijke visie die streeft naar een 
leefbare en duurzame samenleving. Men moet kunnen 
aantonen op welke manier deze visie ontwikkeld werd en 
vervolgens geïntegreerd werd in een pakket van plannen 
of strategieën voor de korte, de middellange en de lange 
termijn (inclusief de nodige beoordelingsprocessen).

Men moet eveneens kunnen aantonen op welke manier de 
verschillende plannen en deelplannen in overeenstemming 
zijn met de oorspronkelijke visie van de lokale overheid. 
Bovendien moet men kunnen aantonen in welke mate alle 
(deel)plannen één geheel vormen en hoe deze de wil van 
de bevolking reflecteren.

Elke deelnemer moet aantonen dat er voldoende 
samenhang is tussen de plannen en in welke mate deze 
gerealiseerd zijn. Men dient ook aan te geven in welke 

mate de plannen flexibel zijn en kunnen inspelen op 
veranderende behoeften. Omdat elke stad of gemeente zijn 
eigenheid heeft inzake planning (in sommige gemeenten 
bestaat een sterke traditie van top-down bestuur) wordt bij 
de jurering hiermee rekening gehouden.

JURERING EN PROCEDURE

De internationale jury bestaat uit professionals inzake 
milieubeheer en landschapsbeheer. Er zijn twee teams 
van telkens drie juryleden voor het beoordelen van de 
categoriën A, B, C en D. Voor de beoordeling van categorie 
E worden beide teams samengevoegd tot één team van 
zes leden.

1. Registratie 
Het aanmeldingsformulier van pagina 4 moet ten laatste 
op 31 mei volledig ingevuld toegezonden worden aan het 
secretariaat van LivCom.

2. Schriftelijk dossier
Het schriftelijk dossier (submission) moet uiterlijk 30 juni 
toegezonden worden naar het LivCom-secretariaat en 
bestaat uit:

• een tekst in het Engels van maximum 4500 woorden 
(exclusief titels, tabellen, e.d.)

• maximaal 24 foto’s voorzien van een onderschrift en 
datum.

Het schriftelijk dossier is belangrijk om aan te tonen in 
welke mate het beleid van uw gemeente beantwoordt aan 
alle LivCom-criteria.

Gemeenten van categorie A, B, C en D moeten hun 
inzending in viervoud bezorgen. De steden van categorie E 
moeten zeven exemplaren bezorgen.

Elk criterium wordt beoordeeld op evenveel punten.

De schriftelijke dossiers worden toegestuurd aan het 
vermelde adres van LivCom in de UK. 

Elektronische inzendingen worden niet geaccepteerd.

3. Beoordeling en selectie

Een beoordelingscommissie zal elke inzending bekijken 
tijdens een tussentijdse beoordelingsronde. Vervolgens 
worden de beste inzendingen geselecteerd en uitgenodigd 
om een presentatie te geven tijdens de Finaleweek van 
LivCom. Deze wordt gehouden op de plaats en datum 
zoals vermeld op het aanmeldingsformulier.

4. Presentatie tijdens de Finale

Wanneer uw gemeente geselecteerd wordt voor de Finale 
van de ‘LivCom Awards’ dient u rekening te houden met 
wat volgt:

• per gemeente worden maximaal 3 vertegenwoordigers 
toegelaten voor de presentatie. Indien nodig kan een extra 
persoon toegelaten worden als tolk.

• de presentaties kunnen enkel gegeven worden in het 
Engels

• De presentatie van de categoriën A, B, C en D mag in 
totaal maximaal 35 minuten duren. Een eventuele digitale 
videopresentatie (dvd) in het Engels mag niet langer duren 
dan 10 minuten. De presentatie in categorie E mag niet 
langer duren dan 55 minuten.

Beschikbare apparatuur

Voor de presentaties mag gebruik gemaakt worden 
van digitale hulpmiddelen zoals powerpoint. Een LCD-
projectiesysteem wordt hiertoe ter beschikking gesteld. 
Indien u andere apparatuur nodig zou hebben dan dient u 
hier zelf voor te zorgen. De organisatoren van de LivCom 
Awards kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden 

voor het correct functioneren van de zelf meegebrachte 
apparatuur.

Vragen

Na afloop van elke presentatie zullen de juryleden een 
aantal vragen stellen. Indien de hulp van een tolk nodig 
is wordt hiervoor extra tijd voorzien. U dient zelf te zorgen 
voor een tolk.



Registration to be completed by 31st May 2013
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 international 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 2013

Submissions to be received 
by 30th June 2013

Finals in Xiamen, P.R. China
28th November to  
2nd December 2013

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
Voor de Project Awards komen alle projecten in 
aanmerking die voorbeeldstellend zijn op het vlak 
van duurzaamheid en milieubewustzijn en die voor 
de plaatselijke bevolking en het leefmilieu belangrijk 
zijn.

Welke projecten komen in aanmerking ?

De projecten moeten in de voorbije twee jaar geheel 
of grotendeels gerealiseerd zijn. Zowel projecten van 
de overheid (gemeente) als particuliere initiatieven 
of projecten in samenwerking met overheid en/of 
industrie komen in aanmerking. Het project moet wel 
beantwoorden aan alle relevante LivCom-criteria, 
zoals hierna opgesomd.

1.Verbetering van het natuurlijk en cultuurlijk 
landschap

In het kader van de LivCom Awards wordt onder 
landschap een combinatie van groenvoorziening 
en infrastructuur. Beide aspecten moeten ervoor 
zorgen dat de samenleving op een harmonieuze 
wijze fraaier wordt. Uit de inzending moet blijken 
dat in het project een visie ontwikkeld werd om door 
middel van groenvoorziening en designelementen 
een aangename en fraaie leefomgeving te creëren. 
Het is belangrijk dat u kunt aantonen dat door de 
verfraaiing van het landschap de betrokken inwoners 
trots zijn op hun project en dat het welzijn van 
de burgers en de mogelijkheden om te recreëren 
geoptimaliseerd werden.

2. Kunst, cultuur en erfgoed

Uit uw inschrijving moet blijken op welke manier het 
ingediende project het eigen cultureel patrimonium 
(taal, kunst, ambachten, culturele evenementen, 
historische gebouwen en monumenten) koestert en 
waardeert. Festivals en gelijkaardige evenementen 
zijn in dit verband ook vormen van cultuur en 
cultuurbeleving. De mate waarin kunst, cultuur en 
erfgoed gestimuleerd en gepromoot worden zijn voor 
de beoordeling van uw inzending zeer belangrijk. In 
dit verband gaat het niet alleen om de autochtone 
vormen van cultuur en cultuurbeleving maar ook om 
nieuwe cultuuruitingen (multiculturele samenleving). 
Hoe goed zijn cultuuruitingen van nieuwe 
bevolkingsgroepen geïntegreerd in het project? 

3. Best practices inzake leefmilieu

Inzake leefmilieu (milieu) moet u kunnen aantonen 
dat in het project op allerlei vlak innovatieve en 
milieuvriendelijke praktijken gehanteerd worden 
en dat duurzame beheermaatregelen getroffen 
worden. Volgende aspecten zijn hierbij van belang: 
verbetering van de luchtkwaliteit, de waterkwaliteit, 
de biodiversiteit, het bodemleven. Ook het 
terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen en 
het verbruik van fossiele brandstoffen zijn belangrijk 
in dit verband evenals het gebruik van alternatieve 
materialen en energiebronnen en gerecycleerde 
prodcuten.

4. Betrokkenheid van de bevolking 

LivCom hecht veel belang aan de mate waarin de 
bevolking en de verschillende geledingen van de 
samenleving betrokken worden bij de planning, de 
ontwikkeling en het beheer van uw project. Elementen 
hierbij zijn: integratie, ontwikkeling, tevredenheid, 
middelen en betrokkenheid. Het is belangrijk om aan 
te tonen op welke manier individuen, groepen en 
organisaties betrokken zijn bij het ingediende project.

5. Gezonde levensstijl

Uit de inzending moet blijken in welke mate het 
ingediende project positief bijdraagt tot een gezonde 

levensstijl. Dit kan zijn doordat nieuwe of verbeterde 
infrastructuur ter beschikking gesteld wordt van 
de bezoekers of doordat nieuwe activiteiten 
aangeboden worden. Deze kunnen gericht zijn 
op een specifieke groep van de bevolking of ter 
beschikking staan van iedereen. Het is belangrijk 
om het meetbaar effect van het project te kunnen 
aantonen.

6. Strategische planning 

De indieners moeten aantonen dat zij creatieve 
planningstechnieken gehanteerd hebben om een 
duurzaam project te realiseren. Daarbij moet ook info 
verstrekt worden over de verschillende jaarplannen 
en actieplannen die opgesteld werden om het 
beoogde doel te bereiken. Uw inzending dient ook 
info te bevatten over de wijze waarop de plannen 
geëvalueerd worden en eventueel bijgestuurd. 
Ook moet aangetoond worden in welke mate en op 
welke manier de bevolking betrokken werd bij het 
planningsproces.

JURY

De internationale jury bestaat uit professionals 
inzake milieu- en landschapsbeheer.

REGISTRATIE 

Gelieve het aanmeldingsformulier van p. 6 tijdig en 
ingevuld terug te sturen naar het secretariaat van 
LivCom in de UK. Indien van toepassing dienen ook 
de inschrijvingskosten betaald te worden.

SCHRIFTELIJK DOSSIER

Het schriftelijk dossier moet opgesteld worden in het 
Engels en mag maximaal 3000 woorden bevatten 
en maximum 10 foto’s. Het dossier moet in viervoud 
toegestuurd worden naar het secretriaat van LivCom 
in de UK en moet toekomen voor de aangeduide 
datum.

Uit het schriftelijk dossier moet blijken op welke 
manier de hierboven beschreven criteria in het 
project zoveel mogelijk aan bod komen.

Elektronische inzendingen worden niet 
geaccepteerd.

BEOORDELING 

Een internationale jury zal alle inzendingen grondig 
bestuderen en vervolgens een selectie maken van 
de projecten die in aanmerking komen voor de 
Finale van de LivCom Awards die doorgaan op de 
data vermeld in deze folder.

PRESENTATIE 

Indien uw project geselecteerd werd voor de Finale 
moet met volgende zaken rekening gehouden 
worden:

•  Er worden maximaal twee personen toegelaten  
 om het project te presenteren.

•  De presentaties moeten gehouden worden in  
 het Engels.

• De presentaties mogen niet langer duren dan  
 30 minuten inclusief een dvd-videopresentatie  
 van maximaal 6 minuten. De organisatie stelt  
 hiervoor de nodige apparatuur ter beschikking.

• Voor de presentaties mag gebruik gemaakt  
 worden van digitale hulpmiddelen zoals   
 powerpoint. Een LCD-projectiesysteem wordt  

 hiertoe ter beschikking gesteld. Indien u andere  
 apparatuur nodig zou hebben dan dient u hier  
 zelf voor te zorgen. De organisatoren van de  
 LivCom Awards kunnen niet verantwoordelijk  
 gesteld worden voor het correct functioneren  
 van eigen apparatuur.

• Na afloop van elke presentatie zullen de  
 juryleden een aantal vragen stellen. Indien de  
 hulp van een tolk nodig is wordt hiervoor extra  
 tijd voorzien. U dient zelf te zorgen voor een  
 tolk.



Project Awards

Registration to be completed by 31st May 2013
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 international 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

 
Cheque or Banker’s Draft in Sterling for the total Registration Fee sent 
to LivCom, Globe House, Crispin Close, Caversham, Reading, RG4 7JS,  
Berkshire, UK

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 2013

Submissions to be received 
by 30th June 2013

Finals in Xiamen, P.R. China
28th November to  
2nd December 2013

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

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

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   Web: www.appleprint.co.uk

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

2011
Category A     Nieuwpoort, Belgium  
Category B    Pfaffenhofen an der Ilm,  
  Germany 
Category C    Tongyeong City, South Korea 
Category D    Joondalup, Australia 
Category E    Nanjing, China 
Special Whole City Award:  San Carlos,  
   Philippines
Criteria Awards:
Enhancement of the Landscape  Bilbao, Spain
Environmental Best Practice  Pfaffenhofen,  
   Germany
Healthy Lifestyle   Chrudim,  
   Czech Republic
Arts Culture and Heritage  Nanjing, China 
Community Involvement Greater Geraldton,  
   Australia
Strategic Planning  Mandurah, Australia

PROJECTS:
Natural  Seogwipo City, Korea  
  Jeju Olle Project
Built  Kaohsiung, Taiwan 
  The World Games Main Stadium
Socio-Economic Dubai, UAE: Revitalization of  
  Historic Dubai 

Special Project Award:  Iloilo City - Post LivCom, 
Advancing the Iloilo River Development Initiatives for 
Integrated Sustainable Management

2012
Category A  Port Fairy, Australia 
Category B Chrudim, Czech Republic
Category C County of Wicklow, Ireland
Category D Wellington, New Zealand
Category E Abu Dhabi, United Arab Emirates
Special Awards: Changzhou City, P.R.China
  Suining City, P.R.China
Criteria Awards:
Enhancement of the Natural  
& Built Landscape Jincheng, P.R. China
Arts, Culture Chrudim, Czech Republic 
and Heritage 
Environmental  Siena Province, Italy 
Best Practice 
Community Participation Greater Ankara, Turkey 
& Empowerment 
Healthy Lifestyle Greater Ankara, Turkey
Strategic Planning Jihlava, Czech Republic

PROJECTS:
Natural  Johannesburg, South Africa 
  A Community of Parks 
Built  Masdar City, United Arab Emirates
  Masdar Institute Phase 1A
Socio Economic Schwalm-Eder-Kreis, Germany 
  Vision, Concept, Project  -  
  Strategic Planning for 2022

Bursary Award: Riviera Beach, USA 
  Riviera Beach Heights in Bloom 

2002, 2003, 2004, 2005, 2006 and 2007 Awards –  
see the LivCom web site


