www.northgrenville.on.ca
Bez wątpienia najszybciej rozwijającą się miejscowością w
Leeds i Grenville jest North Grenville, która ma wielkie
perspektywy na rozwój gospodarczy. Miasteczko jest
strategicznie usytuowane w zaledwie 20 minut drogi od
Ottawy i międzynarodowego lotniska, oraz granicy ze Stanami
Zjednoczonymi w Johnstown. Ta aktywna społeczność stanowi
unikalną mieszankę kultury wsi, oraz małego miasteczka i liczy
16 tys. ludzi, którzy cieszą się wysoką jakością życia,
naturalnym dziedzictwem przyrody, dostępnymi niezbędnymi
usługami, oraz pozytywnym rozwojem.
North Grenville jest „zieloną i rozwijająca się” wspólnotą, oferującą różnorakie mieszkaniowe i komercyjne
budownictwo z zapleczem usługowym na uzbrojonym terenie przylegającym do Autostrady 416. Gmina
posiada nieruchomości komercyjne w centrum Kemptville, które są idealne dla ekologicznego, czystego i
kreatywnego biznesu. Północne Grenville jest domem dla kampusu ( Kamptville Campus ), oraz Ośrodka
Leśnego ( Ferguson Forestry Centre ). Mieszkańcy mogą również pochwalić się dwiema szkołami średnimi z
najwyższymi osiągnięciami w całym Ontario, rozwijającym się szpitalem rejonowym (Kemptville District
Hospital) ze zwiększającą się liczbą lekarzy, a także dobrej jakości obiektami rekreacyjnymi i nową
biblioteką. Obecnie budowane jest główne centrum sprzedaży detalicznej o powierzchni 300000 stóp
kwadratowych usytuowane przy drodze County Road 43 i nazwane The Kemptville Colonnade. Znajdować
się w nim będzie Wal-Mart, Staples, oraz Scotiabank. Będzie to szansa na handel detaliczny umożliwiony
dzięki firmie Colonnade Development.
.
Całkowita liczba ludności 16,451 (Statistics Canada Census 2016)
Średnie temperatura stycznia -8 ⁰C (27 ⁰F)
Średnie temperatura lipca 26 ⁰C (70 ⁰F)
Średnie roczne opady 784 mm rain, 198 cm snow
Dochód na głowę mieszkańca $104,421
Średni dochód rodzinny $116,042
Średnia stopa bezrobocia 5-6 %
Dorośli z ukończoną szkołą średnią 3,745
Dorośli z dyplomem ukończenia college’u,lub uniwersytetu 7,900
Średni koszt wynajmu apartamentu z dwoma sypialniami $1,155
Średnia trzech sypialni dom $369,847
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