
INVITATION 
Quel futur pour le site Delhaize?

UITNODIGING 

LionCity 

En présence des porteurs de projet
In aanwezigheid van de projectdragers

geef ook uw mening op 
consult.citydev.brussels

donnez aussi votre avis sur 

Espace Catastrophe

ancien site Delhaize 
vroegere Delhaizesite

Une balade informative suivie d’un moment collectif à l’Espace Catastrophe 
vous permettra d’avoir une vue sur les perspectives du site.

Een infowandeling in de wijk gevolgd door een gezellige babbel in Espace 
Catastrophe zullen u meer duidelijkheid geven. 

 contact@citytools.be

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

VERPLICHTE INSCHRIJVING

Welke toekomst voor de Delhaizesite? 



L’ancien site Delhaize sera reconverti par citydev.brussels qui y 
developpera le projet LionCity. Vous êtes curieux? Participez à 
notre balade de quartier et notre visite de site le jeudi 24 juin 2021 
à 18h00. Ceci sera aussi l’occasion de faire connaissance avec 
Espace Castrophe, qui occupera temporairement une partie du 
site. 

Où? Waar?

Rue Osseghem 50 
1080 Molenbeek-Saint-Jean

Ossegemstraat 50
1080 Sint-Jans- Molenbeek

Quand? Wanneer?

Jeudi 24 juin 2021
18h00 - 20h30

Donderdag 24 juni 2021
18.00 u. - 20.30 u.

Au programme Programma

Départ - Visite site Delhaize 
et balade de quartier 
(places limitées) 

Échange sur le projet

Vertrek - Sitebezoek 
Delhaize en wandeling door 
de wijk (beperkte plaatsen)

Bespreking van het project

18:00 

19:15

Infos pratiques Praktische info
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20:00 Drink et rencontre avec 
l’Espace Catastrophe

Drink en ontmoeting met 
Espace Catastrophe

Espace Catastrophe

De vroegere Delhaizesite krijgt een nieuwe bestemming. 
citydev.brussels gaat het project LionCity ontwikkelen. 
Benieuwd? Neem deel aan onze wandeling door de wijk en ons 
sitebezoek op donderdag 24 juni 2021 om 18.00 uur. Meteen de 
geknipte gelegenheid om een kijkje te nemen bij Espace Catas-
trophe, dat een deel van de site tijdelijk gebruikt.

U bent van harte uitgenodigd voor de presentatiesessie van het 
project NovaCity die zal plaatsvinden op maandag
4 november om 18u. Deze bijeenkomst is een gelegenheid voor
u om het project dat zich binnenkort in uw buurt zal ontwikkelen
te ontdekken en om deze rond een drankje te bespreken met de
architecten.


