Hilagang Grenville
www.northgrenville.on.ca
Sigurado ang pinakamabilis na lumalaking munisipyo sa Leeds
Grenville, ang North Grenville ay naghahandog ng malaking
pangako para sa pag-uunlad ng ekonomiyag. Ang munisipyo ay
estratehikong nakalugar nang 20 minutos mula sa Ottawa, sa
pang-internasyunal na paliparan at sa U.S. border sa Johnstown.
Ang masiglang komunidad na ito ay nagbabahay ng isang
kakaibang pagsasama ng rural at maliit na bayang kultura na may
populasyon na 16,451 mga tao na nagtatamasa ng mga
benepisyo ng kalidad na estilo ng pamumuhay, likas na pamana,
mahalagang mga serbisyo, positibong pag-unlad at marami pa.
Ang Hilagang Grenville ay isang 'Berde at Lumalaking' komunidad, na naghahandog ng sari-saring
pangresidensyal at pangkumersyal na pag-unlad na may pinaglilingkurang lupa na karatig ng Highway 416. Ang
munisipyo ay may pangkumersyal na mga ari-arian sa puso ng kabayanan ng Kemptville na tamang-tama para sa
berde, malinis at malikhaing mga negosyo. Ang Hilagang Grenville ay tahanan ng at ng Sentro ng Palagubatan
ng Ferguson (Ferguson Forestry Centre). Ipinagmamalaki rin ng komunidad ang dalawa sa pinakamataas na
nagkakamit na mga paaralan sa Ontario, isang lumalaking Ospital ng Distrito ng Kemptville (Kemptville District
Hospital) na may dumaraming mga manggagamot, kalidad na mga pasilidad na panlibangan at isang bagong
aklatan. Ang isang pangunahing 300,000-pyeng parisukat na nag-uunlad ng tingian tindahan na tinatawag na
The Kemptville Colonnade ay isinasagawa sa County Road 43 na may Wal-Mart, Staples at Scotiabank na kasama.
Ito ay isang oportunidad para sa pagtitinging tindahan ng Colonnade Development.

.

Buong Populasyon: 16,451 (Statistics Canada Census 2016)
Katamtamang Temperatura ng Enero: -8 ⁰C (27 ⁰F)
Katamtamang Temperatura ng Hulyo: 26 ⁰C (70 ⁰F)
Karaniwang Ulan Taon-taon: 784 mm rain, 198 cm snow
Per Capita na Kita: $104,421
Karaniwang Kita ng Sambahayan: $116,042
Karaniwang Antas ng Pagkawala ng Trabaho: 5-6 %
Mga Taong Nasa Hustong Gulang na May Mataas na Paaralang Edukasyon: 3,745
Mga Taong Nasa Hustong Gulang na May Kolehiyo o Unibersidad na Diploma: 7,900
Karaniwang Buwanang Halaga ng Upa ng 2 Kuwartong Apartment: $1,155

Silid-tulugan ng average 3 hiwalay bunggalo: $369,847
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