www.northgrenville.on.ca
Sem dúvida, é a municipalidade que apresenta o mais rápido
crescimento em Leeds Grenville. North Grenville é bastante
promissora para o desenvolvimento econômico. A municipalidade
está estrategicamente localizada a 20 minutos de Ottawa, do
aeroporto internacional e da fronteira dos EUA em Johnstown. Esta
vibrante comunidade abriga uma exclusiva mistura da cultura rural
com a de uma pequena cidade com uma população de 16,451
pessoas que desfrutam dos benefícios de um estilo de vida de
qualidade, patrimônio natural, serviços básicos, crescimento positivo
e muito mais.
North Grenville é uma comunidade "Green and Growing” (Verde e Crescente), oferecendo uma variedade de
desenvolvimento residencial e comercial com terrenos perto da Rodovia 416. O município possui propriedades
comerciais no centro de Kemptville, que são ideais para empreendimentos criativos, sustentáveis e inovadores. O
North Grenville é o lar do Campus Kemptville e do centro de silvicultura de Ferguson (Ferguson Forestry Centre). A
comunidade possui também duas escolas que alcançam as melhores notas em Ontário, um hospital em expansão, o
Kemptville District Hospital com um número crescente de médicos, instalações recreacionais de qualidade e uma
nova biblioteca. Um grande desenvolvimento comercial de 27.870 metros quadrados chamado de Kemptville
Colonnade está em andamento na County Road 43 e contará com o Wal-Mart, a loja Staples e o Scotiabank. Esta é
uma oportunidade comercial desenvolvida pela Colonnade Development.

.
População total 16,451 (Statistics Canada Census 2016)
Temperatura média de janeiro -8 ⁰C (27 ⁰F)
Temperatura média de julho 26 ⁰C (70 ⁰F)
Precipitação média anual 784 mm rain, 198 cm snow
Renda per capita $104,421
Rendimento médio familiar $116,042
Taxa média de desemprego 5-6 %
Adultos com ensino médio 3,745
Adultos com faculdade ou diploma universitário 7,900
Média de custo de aluguel para um apartamento com 2 dormitórios
$1,155
Média de três quartos bangalô destacado $369,847
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