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Rhagair yr Aelod Cabinet

Rwyf wrth fy modd i’ch croesawu i Uwchgynllun Canol Tref 

Pen-y-bont ar Ogwr.

Ledled y DU, mae canol trefi’n wynebu’r heriau sylweddol a 

chymhleth a achosir gan bandemig y coronafeirws, Brexit 

a newidiadau parhaus mewn patrymau siopa ac o ran sut 

mae pobl bellach yn dewis defnyddio eu hardaloedd canol 

tref lleol.

Mae’r strategaeth uchelgeisiol, gyffrous hon yn ceisio 

sicrhau bod canol tref Pen-y-bont ar Ogwr yn gallu ymateb 

i’r heriau hyn, ac yn gallu datblygu ac addasu i amgylchedd 

sy’n newid yn gyflym yn ogystal â marchnadoedd ansicr ac 

amodau economaidd sy’n dod i’r amlwg.

Mae arnom eisiau i’r uwchgynllun weithredu fel sbardun ar 

gyfer twf cynaliadwy yn y dyfodol gan hefyd ateb gofynion 

a chwrdd â dyheadau’r sector preifat, y sector cyhoeddus 

a’r trydydd sector.

I ategu hyn, mae’r uwchgynllun yn cynnig cynllun 

damcaniaethol sy’n helpu i roi arweiniad ar gyfer datblygu ac 

adfywio, ac sy’n defnyddio dull seiliedig ar barthau i ategu 

ceisiadau am fathau penodol o gyllid yn ogystal â nodau ac 

amcanion Cynllun Datblygu Lleol newydd y fwrdeistref sirol.

Mae’r uwchgynllun yn crynhoi strategaeth gynhwysfawr 

sy’n llawn gwybodaeth ar gyfer cynyddu nifer y bobl sy’n 

siopa, yn gweithio ac yn byw yng nghanol y dref ac yn 

ymweld â chanol y dref ac yn ei fwynhau, ac mae’n ceisio 

gwella’r cyfleoedd manwerthu, creu swyddfeydd masnachol 

newydd, cyflwyno gwaith tir y cyhoedd newydd, a darparu 

cyfleusterau cludiant gwell.

Fel dogfen arweiniol, mae wedi’i bwriadu i’n galluogi 

i wireddu ein gweledigaeth, sef cymuned canol tref 

ffyniannus, un sy’n adlewyrchu nodau a dyheadau Deddf 

Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru), ac sy’n harneisio’r 

potensial cynhenid ym Mhen-y-bont ar Ogwr ar gyfer cefnogi 

cymuned arloesol, gynhyrchiol a chynaliadwy – un sydd yn y 

pen draw’n cyfrannu at nodau hirdymor Cymru sy’n gyfrifol 

ar lefel fyd-eang ac yn llewyrchus.Y Cynghorydd Charles Smith

Aelod Cabinet dros Addysg ac Adfywio
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Rhagair gan Gymdeithas Rheoli Trefi 
a Dinasoedd

Mae canol trefi a strydoedd mawr ym mhobman mwy na 

thebyg yn wynebu eu cyfnod anoddaf ers yr Ail Ryfel Byd. 

Mae’r chwyldro digidol yn golygu ein bod yn gweld arloesi 

a newid yn digwydd ar lefel sy’n ddigynsail yn hanes 

dynoliaeth. Ac mae’r effaith ar ymddygiad defnyddwyr ac 

arferion busnesau yno i bawb ei gweld, gyda’r economi 

ddigidol yn cynhyrchu cyflenwad cyson o fodelau busnes 

newydd.

Ar ben hyn y tarfu hwn ceir pandemig sy’n golygu, am y 

tro, nad yw ffyrdd traddodiadol o fasnachu wyneb-yn-

wyneb wastad yn bosibl gan greu ansicrwydd mewn nifer 

o sectorau.

Yn ddiweddar fe gymerais ran mewn cynhadledd fyd-eang 

ar strydoedd mawr lle mae’r heriau i drefi a dinasoedd ledled 

y byd yr un fath. Ni waeth ai manwerthwr yn Sweden, caffi yn 

Seland Newydd, bwyty yng Nghanada, ynteu perchennog 

eiddo yn UDA ydoedd. Roedd yr heriau’n debyg, ac mae 

canol trefi’n ei chael yn anodd addasu.

Ond mae gobaith. Mae problemau cyffredin yn golygu’r 

potensial ar gyfer datrysiadau cyffredin. A’r un datrysiad 

a oedd yn gyffredin i adfywio canol trefi oedd cydweithio. 

Ledled y byd ceir cydnabyddiaeth gynyddol bod angen 

i fusnesau, landlordiaid, llywodraeth leol, addysgwyr a’r 

gymuned ddinesig ddod ynghyd. Mae’r parodrwydd i gynnal 

deialog agored a mapio ffordd ymlaen gyda’n gilydd yn aml 

yn cael ei wobrwyo â chonglfeini dyfodol gwell ar gyfer 

canol y dref. A rhaid i hyn fod yn fan cychwyn i Ben-y-bont 

ar Ogwr.

Fel canol sawl tref arall, dyma galon y gymuned a sylfaen 

yr economi. Mae iechyd canol tref Pen-y-bont ar Ogwr yn 

dwyn goblygiadau ar gyfer y rhanbarth ehangach. Mae’n 

werth yr ymdrech, yn enwedig wrth i bawb ohonom addasu 

i ymdopi â byd sy’n newid yn gyflym. 

Rwy’n eich annog chi i gyd i gydweithio, ymgysylltu â’r 

uwchgynllun hwn a chychwyn deialog gyda chydweithwyr 

ledled y dref. Aeth peth amser heibio ers fy ymweliad 

diwethaf â’r dref ond, gan ddibynnu ar y pandemig, rwy’n 

gobeithio dychwelyd yn fuan i fod yn rhan o’r drafodaeth 
ynglŷn â chreu dyfodol gwell i dref Pen-y-bont ar Ogwr.  

Ojay McDonald

Prif Swyddog

Cymdeithas Rheoli Trefi a Dinasoedd
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Caeau’r Bont 
Newydd

A473

A473

A40
61

i draffordd yr M4

Rheilffordd o Abertawe 
i Paddington

Cynllun yn dangos ffin ardal astudio canol y dref a’r prif seilwaith 
trafnidiaeth o amgylch canol tref Pen-y-bont ar Ogwr.

Cyflwyniad
Mae Pen-y-bont ar Ogwr yn dref hanesyddol yn Ne Cymru, 

sydd yr un mor bell o Gaerdydd ac Abertawe, dwy ddinas 

fwyaf Cymru. Mae Pen-y-bont ar Ogwr, sydd wedi’i lleoli ar 

yr Afon Ogwr, oddeutu 5 cilomedr i fyny’r afon o Fôr Hafren a 

daw ei henw o’r bont a godwyd yn un o fannau croesi’r afon. 

Ceir mynediad ardderchog i’r dref ag amrywiaeth o fathau o 

gludiant. Mae traffordd yr M4 yn rhedeg yn agos at dref Pen-

y-bont ar Ogwr gyda’r A473 a’r A4061 yn cysylltu’r draffordd 

â chanol y dref. Mae’r gorsafoedd trenau a bysiau ill dwy 

yng nghanol y dref. Mae’r Swyddfa Ystadegau Gwladol yn 

amcangyfrif mai 143,400 oedd poblogaeth Bwrdeistref Sirol 

Pen-y-bont ar Ogwr yn 2015. Mae canol tref Pen-y-bont ar 

Ogwr yn rhoi cyfrif am 33% o boblogaeth y Fwrdeistref Sirol 

(oddeutu 47,000 o bobl). 

Mae’r uwchgynllun adfywio ar gyfer canol tref Pen-y-bont ar 

Ogwr yn nodi gweledigaeth ar gyfer cymuned gyfannedd a 

ffyniannus. Mae’n nodi cyfres o brosiectau sy’n uchelgeisiol 

ac y gellir eu cyflawni ar gyfer y 10 mlynedd nesaf a fydd 

yn cefnogi twf economaidd yn y dyfodol, ac yn sicrhau 

mwy o fanteision a chyfleoedd i’r Fwrdeistref Sirol. Ategir y 

prosiectau gan gynllun gweithredu a mecanwaith cyflawni 

cadarn sy’n darparu cyfeiriad strategol ar gyfer datblygu 

canol y dref. 

Bydd yr uwchgynllun yn cael ei ddefnyddio fel dogfen 

gynllunio hirdymor ddeinamig a fydd yn cynnig cynllun 

damcaniaethol i roi arweiniad ar gyfer adfywio a thwf yn 

y dyfodol. Bydd yn darparu dadansoddiad, argymhellion, 

a chynigion ar gyfer canol y dref. Bydd yn ategu Cynllun 

Datblygu Lleol CBS Pen-y-bont ar Ogwr. Mae’n flaenoriaeth 

y bydd uwchgynllun yn cael ei fabwysiadu fel Canllawiau 

Cynllunio Atodol (CCA) yn y dyfodol.  

Ffin Ardal Astudio 
Canol y Dref

Ardaloedd Cadwraeth

Mannau Gwyrdd

Prif Ffyrdd 1

1

2

2

3

3

Ardal Gadwraeth Canol 
Tref Pen-y-bont ar Ogwr

Ardal Gadwraeth Heol 
Merthyr Mawr     

Ardal Gadwraeth Bryn 
Castellnewydd

A4063

Ardal Astudio Canol Tref Pen-y-bont 
ar Ogwr
Mae ardal astudio canol y dref, sy’n cynnwys canol y dref, 

yn llai nag 1 cilomedr sgwâr o ran arwynebedd ac yn 

cynnwys tair ardal gadwraeth. Mae mannau agored mawr, 

gan gynnwys Caeau’r Bont Newydd, wedi’u lleoli ar ymyl 

canol y dref. Ystyrir bod yr orsaf drefnau ar ardal ar ei phwys 

i’r dwyrain yn safle strategol ar gyfer datblygu. Mae’r ffyrdd 

‘A’ ac Afon Ogwr yn gwahanu canol y dref oddi wrth ei 

amgylchoedd i’r gogledd a’r gorllewin.

Gorsaf reilffordd Pen-y-bont ar Ogwr, cyfnewidfa drafnidiaeth allweddol 
a phorth i ganol y dref.
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Datblygu Uwchgynllun 
Cydweithredol gyda Rhanddeiliaid
Fel rhan o ddatblygu’r uwchgynllun adfywio ar gyfer canol 

tref Pen-y-bont ar Ogwr, fe gynhaliodd CBS Pen-y-bont 

ar Ogwr broses helaeth o ymgysylltu â rhanddeiliaid yn 

ystod cyfnod cynnar y prosiect a chaiff y canfyddiadau eu 

cyflwyno yn yr uwchgynllun. Fe estynnodd CBS Pen-y-bont 

ar Ogwr wahoddiad i’r holl randdeiliaid allanol, gan gynnwys 

mudiadau lleol, tirfeddianwyr, y Cyngor Tref, awdurdodau 

llywodraethol eraill a gweithgorau perthnasol. 

Daeth llawer o themâu allweddol i’r amlwg o’r broses 

ymgysylltu â rhanddeiliaid a chaiff y rhain eu crynhoi isod:

Creu Lleoedd a Hunaniaeth 

Ni ddylai’r dref geisio cystadlu ag arlwy fanwerthu gyfagos 

Caerdydd neu Abertawe ac yn lle hynny dylai gynnig rhywbeth 

gwahanol, gan adeiladu ar arlwy ddiwylliannol Pen-y-bont 

ar Ogwr a datblygu gweithgareddau hamdden cysylltiedig. 

Dylai adeiladau bob ochr i’r afon gael eu hailddatblygu fel 

eu bod yn agor allan at yr afon yn ogystal â’r strydlun yng 

nghanol y dref.

Treftadaeth a Chadwraeth

Mae treftadaeth yn bwysig i bobl leol a gallai ddod yn bwynt 

gwerthu unigryw canol y dref. Byddai ffocws ar dreftadaeth 

yn cynyddu nifer yr ymwelwyr â chanol y dref trwy dwristiaeth. 

Byddai hyn yn cryfhau’r ymdeimlad o hunaniaeth ym Phen-

y-bont ar Ogwr ac yn cyd-fynd â dyhead i adeiladu ar arlwy 

ddiwylliannol.

Adfywio a Datblygu

Cafodd nifer o safleoedd o amgylch canol y dref eu 

nodi fel rhai y mae angen eu hailddatblygu. Mae rhai 

o’r rhain yn cynnwys:
• Yr orsaf reilffordd a’r ardal o’i hamgylch

• Stryd Wyndham

• Yr Ochr Rad (gan gynnwys safle’r orsaf heddlu ac 
adleoliad posibl Coleg Pen-y-bont)

• Tŷ Bracla

• Hen safle Lorne Stewart

• YMCA, Canolfan Profion Gyrru Pen-y-bont ar Ogwr a 
Chanolfan Byd Gwaith

• Tŷ Wyndham (lleoliad canolog allweddol yng nghanol y 
dref)

• Hen safle swyddfa’r post ar Heol Derwen

• Ardal Lôn Llynfi i’r gogledd o’r orsaf reilffordd

Lleihad Gweithgarwch Manwerthu yng Nghanol y 

Dref

Fe wnaeth y problemau sy’n wynebu’r sector manwerthu 

ym Mhen-y-bont ar Ogwr ddenu llawer o sylwadau. Ceir 

canfyddiad bod canol y dref yn rhy fawr ac nad oes 

canolbwynt iddo. Ceir nifer fawr o unedau manwerthu 

gwag ac mae rhai o unedau Canolfan Siopa’r Rhiw 

wedi bod yn wag am 18-20 mlynedd. I frwydro yn 

erbyn y gostyngiad yn y galw dylai unedau manwerthu 

gael eu trosi’n unedau defnydd preswyl neu ddefnydd 

hamdden arall.

Mwy o Bobl yn Byw Yno

Mae angen i’r arfer lle mae pobl yn symud i mewn i ganol Maes Dwnrhefn a’r Gofeb Ryfel, strwythur rhestredig, yn Ardal 
Gadwraeth Canol Tref Pen-y-bont ar Ogwr.

Delwedd yn dangos adborth rhanddeiliaid o’r Gweithdy Llunio 
Gweledigaeth ar gyfer uwchgynllun canol tref Pen-y-bont ar Ogwr, a 
gynhaliwyd ar 11 Mawrth 2020 yn y Swyddfeydd Dinesig, Pen-y-bont 
ar Ogwr.
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y dref fod yn ganolog i’r uwchgynllun, gan alluogi economi 

fwy cymysg sy’n cynnwys manwerthu a hamdden. Dylai 

cyfleoedd i fyw yng nghanol y dref gael eu cynyddu i 

wella ffyniant. Ystyrir bod datblygiad y Rhiw yn enghraifft 

cadarnhaol o dai fforddiadwy yng nghanol y dref. 

a chroesawus. Gellir gwella eglurder yn enwedig rhwng 

dau ddull cludiant cyhoeddus yr orsaf fysiau a’r orsaf 

reilffordd a chysylltiadau gwell ar gyfer cerddwyr yn 

gyffredinol o’r orsaf reilffordd.

Cludiant a Seilwaith

Gellir gwella mynediad at yr orsaf reilffordd o’r ddwy ochr 

i’r cledrau trwy flaenoriaethu dulliau heblaw’r car a rhoi 

llwybrau teithio llesol ar waith, gan gysylltu’r ardaloedd 

preswyl cyfagos â chanol y dref a’i gyfnewidfeydd cludiant. 

Mae’r gwelliannau a awgrymir fel a ganlyn:

• Ei gwneud yn bosibl cael mynediad at yr orsaf o’r ddwy

ochr i’r cledrau.

• Creu cyfnewidfeydd cludiant aml-ddull a sicrhau

cysylltiadau hygyrch rhwng yr orsaf reilffordd, yr orsaf

fysiau a’r Ochr Rad.

• Cysylltu canol y dref ag Ystâd Ddiwydiannol Pen-y-bont.

• Sicrhau bod yr orsaf yn cynnig cyfleusterau o ansawdd

da i hybu mynediad trwy deithio llesol a chynaliadwy gan

gynnwys cyfleusterau priodol ar gyfer storio beiciau.

• Rhai enghreifftiau o greu parthau cerddwyr nad ydynt

yn cael eu hystyried yn llwyddiannus megis Stryd y

Farchnad, Maes Dwnrhefn a Stryd y Frenhines.

Perygl Llifogydd

Mae’r fersiwn ddiweddaraf o Nodyn Cyngor Technegol 15 

ar Ddatblygu a Pherygl Llifogydd yn cael ei hadolygu a dylai 

oleuo’r uwchgynllun pan gaiff ei mabwysiadu. Dylai cynigion 

datblygu posibl ym Mharth Llifogydd C2 fynd yn eu blaenau 

gyda phwyll a dylai mesurau lliniaru ar gyfer perygl llifogydd 

ar gyfer y datblygiad gael eu hadolygu.

Mae gorsaf reilffordd 
Pen-y-bont ar 
Ogwr yn gyfnewidfa 
drafnidiaeth allweddol 
ac yn borth i ganol y 
dref. Bu adroddiadau 
am ymddygiad 
gwrthgymdeithasol yn 
ei chyffiniau.

Datblygiad tai’r Rhiw.

Diogelwch 

Er bod troseddau difrifol yn isel, mae canol y dref yn ei 

chael yn anodd o ran canfyddiad am ddiogelwch mewn 

perthynas ag ymddygiad gwrthgymdeithasol. Mae 

angen gwella’r canfyddiad am ddiogelwch a lliniaru 

effeithiau unrhyw ymddygiad gwrthgymdeithasol. 

Mae opsiynau ar gyfer gwella y dylid eu hystyried yn 

cynnwys:

• Gwelliannau i’r meysydd parcio aml-lawr.

• Mae troseddau gyda’r nos, o ran ymddygiad

gwrthgymdeithasol, yn broblem o amgylch yr orsaf

fysiau yn enwedig.

• Argymhellir yn gryf y dylid cynnwys Swyddog Dylunio i

Warchod rhag Troseddau yn gynnar yn y broses dylunio

a chynllunio a sicrhau bod mesurau ‘Sicrwydd Dylunio’

yn cael eu hymgorffori o fewn datblygiadau yng nghanol

y dref.

• Gallai mynediad hyblyg ar gyfer cerbydau mewn rhai

strydoedd yng nghanol y dref helpu i leihau ymddygiad

gwrthgymdeithasol. Gellid gwella gwyliadwriaeth naturiol

ar rai strydoedd yng nghanol y dref.

• Bu gwelliannau cadarnhaol i Lôn yr Ysgawen o ran

diogelwch ar y stryd a’r ardal gyfagos.

• Mae angen mannau storio beiciau diogel yng nghanol y

dref.

Mwy o Fannau Agored a Thir y Cyhoedd

Ceir canfyddiad amlwg bod diffyg canolbwynt ar 

gyfer gweithgareddau yng nghanol y dref. Mae hyn yn 

gysylltiedig â’r farn nad oes gan Ben-y-bont ar Ogwr 

unrhyw fan ymgynnull na man cynnal digwyddiadau 

awyr agored mawr yng nghanol y dref. Mae ar ganol 

y dref angen pocedi / mannau agored gwyrdd a 

choed sy’n ymgorffori seddau i eistedd a mwynhau’r 

amgylchoedd. Ystyrir bod yr orsaf reilffordd yn fynedfa 

ddigroeso i’r dref gydag adeiladau sy’n ‘troi eu cefnau’ 

at yr orsaf. Gellid gwneud gwelliannau pellach i wella a 

hyrwyddo teithiau cerdded ar hyd yr afon. 

Mynediad, Hydreiddedd ac Eglurder

Fe wnaed nifer o sylwadau y gellid gwneud mwy i 

wella’r mynedfeydd i’r dref gyda phyrth hydraidd, eglur 
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• Adeiladau isel â 2-3 llawr sydd gan ganol y dref yn 
bennaf, sy’n cynnig cyfle i greu adeilad tirnod. Mae’r 

Swyddfeydd Dinesig, datblygiad tai’r Rhiw a Thŷ 
Brackla’n ymestyn hyd at 4-6 llawr gan fod yn rhan 

allweddol o nenlinell canol y dref.

Astudiaeth Canol y Dref – 
Canfyddiadau ac Ystyriaethau 
Allweddol
Roedd nifer o ganfyddiadau allweddol o’r astudiaeth o 

ganol y dref a gynhaliwyd gan BDP a’r tîm ehangach o 

ymgynghorwyr yn ystod mis Mawrth 2020 yn nodi: 

• Bod yr adeiladau 2-3 llawr cain o’r oes Sioraidd a

chanol oes Fictoria yn cyfrannu at gymeriad pensaernïol

cadarnhaol canol y dref, ond bod ailddatblygiadau

mewnlenwi, yn enwedig ar Stryd y Farchnad, Stryd

Wyndham, Stryd y Frenhines, Stryd Caroline a Heol y

Dderwen yn tynnu oddi ar gymeriad hanesyddol yr ardal.

• Mae canol y dref yn cynnwys cyfleoedd i fyw yn y

dref, megis datblygiad tai’r Rhiw; mannau cyflogaeth

allweddol ym Mharc Busnes Tremaen; amwynderau

a chyfleusterau cymunedol; ac amlygrwydd yr arlwy

fanwerthu gan gynnwys dwy ganolfan siopa: Canolfan

Siopa’r Rhiw a Chanolfan Siopa Pen-y-bont.

• Mae gan ganol y dref hefyd nifer sylweddol o unedau

eiddo gwag sydd mewn cyflwr gwael ar Stryd Wyndham,

Stryd y Farchnad ac o fewn y canolfannau siopa.

• Mae gan ganol y dref amrywiaeth o ddarpariaeth

swyddfeydd o ansawdd, ond mae eu hargaeledd yn

gyfyngedig. Mae’r prif renti - £9.50-£12.50 - yn is na

swyddfeydd y tu allan i’r dref, sydd â chyflenwad da

o swyddfeydd modern ar gyfer BBaChau. Roedd

meddianwyr presennol swyddfeydd yn canolbwyntio

ar ddefnyddio ceir gyda’r seilwaith ffyrdd a pharcio

presennol yn fwy perthnasol i gludiant cyhoeddus. Gall

rhenti fod mor uchel â £5-£6 y droedfedd sgwâr ar gyfer

stoc ddiwydiannol lai sy’n flaenllaw yn y farchnad.

• Ceir diffyg mannau agored yng nghanol y dref, gyda

mannau agored mawr fel Caeau’r Bont Newydd y tu

allan i’r craidd, i’r de-orllewin o ganol y dref.

• Mae llwybrau priffyrdd strategol, megis yr A4061 a’r

A473, yn cysylltu Pen-y-bont ar Ogwr â choridor yr M4.

• Yr orsaf reilffordd yw’r bumed orsaf brysuraf yng

Nghymru ac mae ar reilffordd sy’n gwasanaethu

Caerdydd, Abertawe a Llundain.

• Mae gan ganol y dref orsaf fysiau, a Ffordd y Dderwen/

Stryd Nolton sy’n gweithredu fel y llwybr bysiau allweddol

yng nghanol y dref.

• Mae meysydd parcio oddi ar y stryd yn weddol fach ar

y cyfan ac wedi’u gwasgaru o amgylch canol y dref a

gallant fod yn anodd dod o hyd iddynt i ymwelwyr nad

ydynt yn gyfarwydd â’r dref. Mae gan lawer o’r meysydd

parcio ffryntiadau agored ac maent yn torri ar draws

graen hanesyddol canol y dref.

• Mae strydoedd canol y dref yn ardaloedd i gerddwyr

yn unig rhwng 10am a 6pm a dim ond ar gyfer llwytho

a gwasanaethau y gellir eu defnyddio y tu allan i’r

amseroedd hyn.

Parth cerddwyr Stryd y Farchnad y gellir ei ddefnyddio ar gyfer llwytho 
a gwasanaethau yn unig o 6pm tan 10am.

• Mae craidd ardal fanwerthu’r dref wedi cael ei droi’n

barth cerddwyr; fodd bynnag, ceir diffyg plannu coed

neu fesurau glasu trefol eraill. Yn ogystal â phresenoldeb

goleuadau stryd, byddai goleuadau amwynderau sy’n

goleuo nodweddion hanesyddol yn yr ardal o fudd.

• Nodir buddsoddiad mewn celf gyhoeddus hefyd ym

Mhlasa’r Ochr Rad ynghyd â gwelliannau eraill i dir y

cyhoedd yng nghanol y dref.

• Mae Afon Ogwr yn elfen allweddol o ganol y dref ac mae

gwelliannau i lan yr afon wedi cael eu cyflawni dros y

blynyddoedd diwethaf trwy gyflwyno rhodfa Porth yr

Angel.

Mae adeilad y Ganolfan Byd Gwaith a’r Swyddfeydd Dinesig yn un o’r 
adeiladau tal ar hyd Afon Ogwr yng nghanol y dref.

9



Argymhellion ynghylch Mynediad ar 
gyfer Cerbydau yng Nghanol y Dref 
Mae trafodaethau gyda CBS Pen-y-bont ar Ogwr ac 

adborth rhanddeiliaid wedi dynodi bod awydd cryf i ystyried 

dadwneud parthau ar gyfer cerddwyr yng nghanol y dref 

yn rhannol. Roedd yr ymgynghoriad gyda rhanddeiliaid yn 

dynodi bod troi Stryd Adare a Stryd Caroline yn barthau 

cerddwyr yn cael ei ystyried yn gam cadarnhaol. Fodd 

bynnag, byddai’n well gan randdeiliaid weld y parthau 

cerddwyr yn Stryd y Farchnad, Maes Dwnrhefn a Stryd y 

Frenhines yn cael eu dadwneud. Mae astudiaethau blaenorol 

wedi cael eu cynnal gan Capita a WSP i asesu effeithiau 

cyflwyno traffig cerbydau i’r strydoedd hyn.

Mae gan y strydoedd yng nghanol y dref a ystyrir ar gyfer 

dadwneud parthau cerddwyr yn rhannol gwrb sydd ag uchder 

diffiniedig o 20mm, palmant botymog mewn croesfannau, 

a llwybr cerbydau sydd wedi’i nodi’n glir gan newid yn y 

deunydd. Hefyd, ar hyn o bryd maent yn cario traffig 

llwytho o 6pm – 10am. Nid yw caniatáu i draffig cyffredinol 

ddefnyddio’r strydoedd hyn ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn 

mynd yn groes i ‘saib’ yr Adran Drafnidiaeth ar gynlluniau 

wyneb gwastad. Fodd bynnag, argymhellir bod ymgynghori 

manwl â grwpiau anabledd, busnesau a thrigolion lleol a’r 

Swydd Dylunio i Warchod rhag Troseddau’n digwydd i 

ddeall unrhyw oblygiadau y byddai’r newid mewn trefniadau 

traffig yn eu dwyn ar gyfer defnyddioldeb y stryd. Rhaid i 

unrhyw newidiadau ateb gofynion yr holl ddefnyddwyr, fel y 

gellir creu amgylchedd cynhwysol a hygyrch. 

Ar ben hynny, mae pandemig Covid-19 unwaith eto wedi 

symud y ffocws yn ôl ar ganol trefi. Er bod ansicrwydd 

ynghylch effaith barhaol Covid-19 ar ganol trefi, mae’r 

newid i fanwerthu ar-lein wedi gorfodi manwerthwyr i 

gofleidio newid. Mae hyn yn ei dro’n golygu bod angen i 

ganol trefi hwyluso darpariaeth clicio a chasglu yn ogystal 

â chaniatáu i fanwerthwyr, yn rhai â chadwyni o siopau ac 

yn rhai annibynnol, gynnig opsiynau danfon fel rhan o arlwy 

fanwerthu aml-sianel. Bydd pwysau croestynnol cynnal 

mynediad ar gyfer cerbydau, gan ganiatáu mwy o le ar 

gyfer cadw pellter cymdeithasol ar yr un pryd yn golygu bod 

angen rheolaeth gytbwys a phragmataidd.

• Ceir llwybrau beicio a chroesfannau a reolir yng nghanol y

dref, ac mae wedi’i gysylltu gan lwybr beicio cenedlaethol

885.

• Profwyd fod amddiffynfeydd presennol rhag llifogydd

yng nghanol y dref yn amddiffyn yn erbyn digwyddiad

llifogydd 1 mewn 100 mlynedd, gan gynnwys lwfans ar

gyfer y newid yn yr hinsawdd, a bydd datblygiadau yng

nghanol y dref yn cydymffurfio â gofyniad A1.14 yn TAN

15 – trothwy amlder llifogydd.

Yn y blynyddoedd blaenorol, mae nifer o grantiau wedi cael 

eu hwyluso gan CBS Pen-y-bont ar Ogwr ar gyfer gwella 

canol y dref, sy’n cynnwys:  

• Grant Gwella Tref (GGT) i wella a gwarchod adeiladau

canol y dref.

• Y rhaglen Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid, gan

gynnwys cyllid grant ar gyfer datblygu Tai’r Rhiw.

• Y rhaglen Menter Treftadaeth Treflun (MTT), fel rhan o’r

rhaglen Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid, i wneud

atgyweiriadau sensitif i adeiladau hanesyddol, eu adfer

a’u hailddefnyddio.

• Prosiectau’r Rhaglen Gydgyfeirio a gyflawnodd 1.87 ha o

waith gwella tir y cyhoedd yng nghanol y dref.

• Y rhaglen Targedu Buddsoddiad Adfywio i ariannu

prosiectau sy’n hybu adfywio economaidd a lles

cymunedol.

Byddai angen i Fynediad Hyblyg ar gyfer Cerbydau i Barth Cerddwyr 
Maes Dwnrhefn gael ei asesu’n drylwyr a gellid rhoi newidiadau addas 
ar waith.

Gwelliannau i Gymeriad Adeiladau yn 3-11 Stryd yr Ysgawen fel rhan o 
Raglen y Fenter Treftadaeth Treflun.
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Gweledigaeth, 
Uwchgynllun a 

Chynigion



Gweledigaeth a Themâu

Y weledigaeth yw y bydd 
Canol Tref Pen-y-bont ar 
Ogwr yn ennill ei blwyf fel 
‘Tref Sirol’ lle mae’n cysylltu 
pobl â chyfleoedd trwy 
gyfrannu at yr economi 
ranbarthol, a gweithredu 
fel hwb allweddol ym 
Mhrifddinas-Ranbarth 
Caerdydd a De Cymru.

Mae’r weledigaeth hefyd yn 
sefydlu canol tref Pen-y-bont 
fel lle cyfannedd a ffyniannus 
sy’n cydblethu menter, 
cyflogaeth, addysg, yr arfer 
o fyw mewn tref, diwylliant, 
twristiaeth a lles ynghyd 
gyda masnach mewn lleoliad 
hanesyddol.

Er mwyn gwireddu’r weledigaeth ar y cyfan ac i lywio’r broses o 

adfywio canol tref Pen-y-bont ar Ogwr trwy ddull creu lleoedd 

o ansawdd da dros y deng mlynedd nesaf, mae pedair thema 

eang wedi cael eu hadnabod, sef:

1. Twf

2. Cydnerthedd

3. Llesiant

4. Hunaniaeth

1. Twf

Cyfuno manwerthu, dwysau tai ac arallgyfeirio defnyddiau canol 

y dref trwy gyflwyno defnyddiau cyflogaeth ac addysg â ffocws 

penodol i gyflawni twf canol tref amrywiol, wedi’i guradu a’i 

reoli’n dda.

2. Cydnerthedd

Diogelu datrysiadau ar gyfer canol y dref at y dyfodol trwy 

greu cymuned gynaliadwy ac economi gymysg trwy gadwraeth 

ynni, cymysgedd o ddefnyddiau tir a demograffeg, yn ogystal â 

datrysiadau teithio cynaliadwy.

3. Lles

Gwella iechyd a lles trwy fannau cyhoeddus o ansawdd da a 

thirwedd naturiol i greu canol tref mwy deniadol, cyfleoedd 

hamdden newydd a bioamrywiaeth gyfoethocach.

4. Hunaniaeth

Adeiladu ar gyflawniadau’r Fenter Treftadaeth Treflun i ddefnyddio 

asedau treftadaeth a nodweddion cadarnhaol y dref yn y ffordd 

orau i sefydlu ‘Tref Sirol’ ag ymdeimlad cryf o le, hunaniaeth 

ddiwylliannol ac edrychiad deniadol. 

Diagram yn dangos themâu allweddol i helpu i wireddu’r 
weledigaeth a rhoi arweiniad ar gyfer adfywio canol y dref.
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Byw Trefol a 
Chymunedau sy’n 

Pontio’r Cenedlaethau

Lle Menter Hwb Dysgu Ynni ac Ynni 
Adnewyddadwy

Economi 
Gymysg

Symudedd 
Integredig a 
Chynaliadwy

Seilwaith 
Gwyrdd a Glas

Mannau Agored 
a Llecynnau 
poblogaidd 

Creu lleoedd 
yn seiliedig ar 
dreftadaeth

Digwyddiadau a 
Diwylliant

twf cydnerthedd llesiant hunaniaeth

1. Byw Trefol a Chymunedau sy’n Pontio’r 
Cenedlaethau: Creu lleoliadau ar gyfer byw yn 

y dref sy’n darparu ar gyfer gwahanol grwpiau 

oedran ac incwm ac yn cynyddu tai cymdeithasol 

trwy ailddatblygu safleoedd gwag strategol ac 

addasu adeiladau gwag at ddibenion gwahanol.

2. Lle Menter: Creu hwb lloeren ar gyfer busnesau 

gydag ystafelloedd ar gyfer swyddfeydd, hybiau 

cydweithio ac unedau diwydiannol ysgafn gan 

gysylltu De Cymru a Phrifddinas-Ranbarth 

Caerdydd trwy gysylltiadau cludiant cadarn.

3. Hwb Dysgu: Defnyddio addysg fel sbardun i 

adfywio canol y dref i hybu datblygiad economi 

gymysg sy’n darparu ar gyfer pob demograffeg. 

4. Ynni ac Ynni Adnewyddadwy: Symud 

ymlaen tuag at economi garbon isel trwy 

adeiladau ynni isel, rhwydweithiau ynni cyfunol, 

strategaethau gwastraff cynaliadwy a defnydd 

strategol o’r tir sydd ar gael.

5. Economi Gymysg: Meithrin economi gymysg 

i sicrhau canol tref ffyniannus mewn hinsawdd 

economaidd sy’n newid drwy’r amser trwy 

gyfuniad o ddefnyddiau busnes, addysg, 

manwerthu, hamdden a diwylliannol.

6. Symudedd Integredig a Chynaliadwy: 
Strategaeth cludiant gadarn sy’n creu 

rhwydwaith cydlynus, hygyrch ac eglur o 

lwybrau cludiant cerddwyr, beiciau, cyhoeddus 

a phreifat.

7. Seilwaith Gwyrdd a Glas: Creu 

rhwydwaith cadarn o strydoedd a 

mannau sydd wedi’u diffinio’n glir, 

yn hygyrch i bawb, yn ddiogel ac yn 

gydnerth, gan ymgorffori mesurau 

gwyrddu a draenio cynaliadwy.

8. Mannau Agored a Llecynnau 
Poblogaidd Cymunedol: 
Hybu rhyngweithio cymdeithasol 

cadarnhaol trwy fannau agored 

wedi’u cynllunio ac ardaloedd 

gweithgarwch cymunedol sydd 

wedi’u cynllunio a’u dylunio’n dda.

9. Creu Lleoedd yn seiliedig 
ar Dreftadaeth: Amlygu 

ac atgyfnerthu treftadaeth 

bresennol Pen-y-bont ar Ogwr 

a’i defnyddio i greu canol tref 

eglur ag ymdeimlad cryf o le.

10. Digwyddiadau a 
Diwylliant: Arallgyfeirio arlwy 

canol y dref i ddarparu profiad 

diwylliannol, cymdeithasol 

a dinesig ehangach sy’n 

dwyn egni a bywiogrwydd 

ychwanegol. 

twf cydnerthedd llesiant hunaniaeth

Amcanion yr Uwchgynllun
Mae’r themâu allweddol hyn wedi’u cysylltu ymhellach â’r deg amcan yn yr uwchgynllun a nodir isod:
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Uwchgynllun Canol Tref Pen-y-bont ar Ogwr 2021 – 2030
Mae’r diagram canlynol yn arddangos yr uwchgynllun strategol ar gyfer canol tref Pen-y-bont ar Ogwr sy’n nodi set o 

brosiectau adfywio a chynlluniau datblygu safle-cyfan.
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Canolfan Siopa’r Rhiw

Canolfan yr Heddlu

Mynedfa Newydd i’r Orsaf Reilffordd a Lôn 

Llynfi

Parc Busnes Tremaen

Cwrt yr Orsaf

Cyswllt yr Orsaf

Datblygu Allt yr Orsaf a Heol y Llys

Datblygiad Preswyl Heol y Dderwen
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Parthau Datblygu Arfaethedig
Mae canol y dref yn cynnwys amrywiadau o ran ffurfiau 

trefol a defnydd, sydd wedi bod yn sail i gategoreiddio wyth 

parth datblygu, y mae prosiectau adfywio perthnasol wedi 

cael eu hadnabod ynddynt. Mae’r dull hwn yn hwyluso 

datblygiad amryw rannau o ganol y dref yn gydamserol dros 

y 10 mlynedd nesaf.
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Datblygu â Gogwydd at 
Dramwyo
Mae Ardal yr Orsaf Reilffordd yn un o’r pyrth cludiant 

allweddol, ac mae’n helpu i gysylltu sir a thref Pen-y-bont 

ar Ogwr â De Cymru a’r tu hwnt â Lloegr. Mae’r ardal hon 

wedi cael ei hadnabod fel parth datblygu i gynyddu i’r eithaf 

y potensial datblygu o amgylch yr orsaf reilffordd trwy wella 

adeiladau presennol a datblygu safleoedd nas defnyddir 

ddigon. 

Lleoliad: Gorsaf reilffordd Pen-y-bont ar Ogwr, Allt yr Orsaf, 

rhan ddeheuol Heol y Dderwen, Heol y Llys, Heol Tremaen, 

Teras Ogwr a Lôn Llynfi.

Y prosiectau adfywio arfaethedig yw:

Y cynlluniau safle-cyfan arfaethedig yn y parth datblygu yw:

1

2

3

4

5

6

Mynedfa Newydd i’r Orsaf Reilffordd a Lôn Llynfi: 

Cyfnewidfa drafnidiaeth aml-ddull y ceir mynediad iddi 

o Heol Tremaen, gan gynnwys mynedfa newydd i’r

orsaf reilffordd, gwasanaethau bysiau rhwng yr orsaf

reilffordd, yr orsaf fysiau, yr Ochr Rad a chanol y dref,

maes parcio’r orsaf, safle tacsis a datblygiad defnydd

cymysg posibl; yn cael ei gyflawni yn y tymor byr neu

ganolig (1-6 blynedd).

Parc Busnes Tremaen: Ailddatblygu man cyflogaeth 

a chodi estyniad iddo a hynny’n cynnwys swyddfeydd, 

defnyddiau diwydiannol ysgafn, gweithdai a man 

cydweithio; yn cael ei gyflawni yn y tymor canolig (4-6 

blynedd).

Cwrt yr Orsaf: Ailddatblygu mynedfa’r orsaf gyda 

defnyddiau gweithredol, cyflogaeth a thirlunio gwell 

ar hyd y cledrau i’r gorllewin; yn cael ei gyflawni yn y 

tymor canolig (4-6 blynedd).

Cyswllt yr Orsaf: Cyswllt teithio llesol â chanol y dref 

gyda man agored bywiog a ffryntiad gweithredol ar 

hyd Stryd Bracla; yn cael ei gyflawni yn y tymor byr 

(1-3 blynedd).

Datblygiad Allt yr Orsaf a Heol y Llys: Ailddatblygu 

adeiladau gwag ar gyfer defnydd fel swyddfeydd/man 

cydweithio, datblygiad defnydd cymysg; yn cael ei 

gyflawni yn y tymor byr (1-3 blynedd).

Datblygiad Preswyl Heol y Dderwen: Datblygiad 

preswyl dwysedd canolig gyda defnydd dibreswyl 

gweithredol ar lefel y stryd; yn cael ei gyflawni yn y 

tymor canolig (4-6 blynedd).

Gwella’r Seilwaith Gwyrdd a Glas, gan gynnwys 

cysylltiadau teithio llesol; yn cael ei gyflawni yn y tymor 

byr neu ganolig (1-6 blynedd).

Llwybr  treftadaeth gyda Strategaeth 

Cyfeirbwyntiau ac Arwyddion integredig; yn cael ei 

gyflawni yn y tymor byr neu ganolig (1-6 blynedd).

Gwella Cymeriad Adeiladau a Chelf Stryd; yn cael ei 

gyflawni yn y tymor byr (1-3 blynedd).

Cynnig Datblygu Mw yaf Posib l  ar gy fer Ardal yr Orsaf 
Rei l f fordd:

• 160 o Unedau presw yl (gan gynnw ys ta i
cymdeithasol a f forddiadw y)

• 5,600 metr sgwâr o ddefnydd fe l  sw yddfeydd (gan
gynnw ys a i lgy f lunio ac adnew yddu oddeutu 2 ,500
metr sgwâr o sw yddfeydd presennol )

• 1,810 metr sgwâr o ddefnydd Manwer thu a Bw yd
a Diod

• 1,900 metr sgwâr o Ddefnydd Cymunedol a
Hamdden

• 7,245 metr sgwâr o Fannau Agored Cyhoeddus

• Mynedfa new ydd i ’r  orsaf re i l f fordd o Heol Tremaen,
hyd at 200 o fannau parcio ceir,  l lw ybrau wedi’u
nei l l tuo i  dei th io l lesol ,  cy fnewidfeydd beic io,
saf le tacsis a gwasanaethau bysiau gwennol

Mae adeiladau Heol y Llys yn cynnwys mannau cyflogaeth yn bennaf. 
Gallai adeiladau gwag, megis hen adeilad Swyddfa’r Post, gael eu 
haddasu at ddibenion gwahanol fel mannau cyflogaeth.

Mae gorsaf reilffordd Pen-y-bont ar Ogwr yn un o’r pyrth trafnidiaeth 
allweddol i ganol y dref. Byddai adeilad yr orsaf a’i amgylchoedd yn cael 
eu gwella i wneud yr ardal yn eglur, yn hygyrch, yn ddeniadol ac yn fywiog.

A 
Ardal yr 

Orsaf 
Reilf fordd
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Strydlun dyheadol yn dangos mynedfa fywiog newydd i orsaf reilffordd Pen-y-bont ar Ogwr o Heol Tremaen, sy’n cynnwys hwb beicio, parthau gollwng 
teithwyr o geir, safle tacsis, gwasanaethau bysiau gwennol, cyfleusterau manwerthu yn yr orsaf a mynedfa newydd i Barc Busnes Tremaen.
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Strydlun dyheadol yn dangos mynedfa brysur ac addas i gerddwyr a allai gael ei chreu yng 
nghanol y dref ar gyfer gorsaf reilffordd Pen-y-bont ar Ogwr o Allt yr Orsaf/ Heol y Llys.
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Hwb Byw a Dysgu
Mae Bracla, Nolton a Hen Gastell wedi’i leoli i’r de o ganol 

tref Pen-y-bont ar Ogwr, ac mae wedi cael ei nodi fel parth 

datblygu oherwydd ei botensial i gael ei ddatblygu fel hwb 

gweithgarwch yn agos at yr orsaf reilffordd a’r brif ardal 

fanwerthu.

Lleoliad: Stryd Bracla, Stryd Nolton, Heol Merthyr Mawr, Yr 

Ochr Rad a Stryd Edward.

7

8

11

9

10

Cynnig Datblygu Mwyaf Posibl  ar gy fer 
Ardal Bracla,  Nolton a Hen Gastel l :

• 240 o Unedau preswyl (gan gynnwys tai
cymdeithasol a f forddiadwy)

• 1,200 metr sgwâr o ddefnydd fel
Swyddfeydd

• 10,000 metr sgwâr+ o ddefnydd Addysgol

• Ai lgy f lenwi 9,990 metr sgwâr o fannau
Manwer thu a Bwyd a Diod presennol

• 2 ,160 metr sgwâr o Ddefnydd Cymunedol
a Hamdden

• 3,640 metr sgwâr o Fannau Agored
Cyhoeddus

• Cy fnewidfa feicio yn yr Ochr Rad

Y Nolton: Datblygiad preswyl dwysedd canolig gyda 

chyfleusterau manwerthu a chymunedol ar lefel y stryd; 

yn cael ei gyflawni yn y tymor canolig (4-6 blynedd).

Yr Ochr Rad: Adleoli Coleg Pen-y-bont a’r Ochr Rad 

yn cael ei datblygu fel ardal flaenoriaeth i gerddwyr a 

beiciau gyda mynediad ar gyfer cerbydau a gwella’r 

ddarpariaeth o ran gwasanaethau bysiau; yn cael ei 

gyflawni yn y tymor byr neu ganolig (1-6 blynedd).

Dwyrain yr Ochr Rad: Defnydd cymysg a datblygiad 

preswyl dwysedd uchel yn seiliedig ar egwyddorion 

datblygu â gogwydd at dramwyo ar yr Ochr Rad; yn 

cael ei gyflawni yn y tymor hir (7-10 mlynedd).

Stryd Bracla: Ffryntiad stryd gweithredol gyda man 

cydweithio posibl ac ailgyflenwi mannau parcio 

presennol â maes parcio dec yn y cefn; yn cael ei 

gyflawni yn y tymor canolig neu hir (4-10 mlynedd).

Y prosiectau adfywio arfaethedig yw:

Y cynlluniau safle-cyfan arfaethedig yn y parth datblygu yw:

Mân addasiadau tai mewn adeiladau gwag; yn cael 

ei gyflawni yn y tymor byw (1-3 blynedd).

Gwella Seilwaith Gwyrdd a Glas, gan gynnwys 

cysylltiadau teithio llesol; yn cael ei gyflawni yn y tymor 

byr neu ganolig (1-6 blynedd).

Llwybr  treftadaeth gyda Strategaeth 

Cyfeirbwyntiau ac Arwyddion integredig; yn cael ei 

gyflawni yn y tymor byr neu ganolig (1-6 blynedd).

Gwelliannau o ran Cymeriad Adeiladau a Chelf 

Stryd; yn cael ei gyflawni yn y tymor byr (1-3 blynedd).

Mae gwaith gwella tir y cyhoedd wedi cael ei wneud ar yr Ochr Rad 
dros y degawd diwethaf. Mae safleoedd nas defnyddir ddigon ar yr 
Ochr Rad, megis yr Orsaf Heddlu, yn cynnig potensial gwych ar gyfer 
datblygu.

Mae Canolfan Siopa Pen-y-bont ar Stryd Bracla’n un o’r safleoedd 
allweddol yng nghanol y dref ac yn cynnig potensial gwych ar gyfer 
datblygu.

B 
Bracla, 

Nolton a 
Hen Gastell

Clwb Nolton:  Canolfan gymunedol â chyfleusterau 

ategol ar gyfer pob grŷp oedran i ddarparu man 

gweithredol ar gyfer cwrdd a chyfarch; yn cael ei 

gyflawni yn y tymor canolig (4-6 blynedd).
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Canolfan Siopa’r Rhiw: Ailddatblygu Canolfan Siopa’r 

Rhiw fel bloc defnydd cymysg sy’n cynnwys manwerthu 

fel swyddogaeth graidd a datblygiad tai ar y llawr uchaf; 

yn cael ei gyflawni yn y tymor canolig (4-6 blynedd).

Canolfan yr Heddlu: Adleoli’r Orsaf Heddlu fel blaen 

siop canol tref yng nghanol tref Pen-y-bont ar Ogwr; 

rhywbeth y gellid ei gyflawni’n gyflym o bosibl, yn y 

tymor byr (1-3 blynedd).

Y prosiectau adfywio arfaethedig yw:

Stryd Fawr wedi’i  Chy fner thu
Parth datblygu yng nghanol y dref a adnabuwyd i hwyluso’r 

broses o gyfnerthu’r brif ardal fanwerthu yw’r Craidd 

Manwerthu. 

Lleoliad: Stryd Adare, Stryd Caroline, Stryd y Frenhines, Y 

Rhiw, Canolfan Siopa’r Rhiw a rhan ogleddol Stryd Nolton.

Cynnig Datblygu Mwyaf Posibl  ar gy fer 
Ardal y Craidd Manwer thu:

• 50 o unedau preswyl

• Ai lgy f lunio ac adnewyddu mannau
Manwer thu, Bwyd a Diod a Hamdden
presennol

• 500 metr sgwâr ar gy fer Canolfan yr
Heddlu

Y cynlluniau safle-cyfan arfaethedig yn y parth datblygu yw:

Mynediad Hyblyg i Stryd y Frenhines ar gyfer 

cerbydau; rhywbeth y gellid ei gyflawni’n gyflym o 

bosibl, yn y tymor byr (1-3 blynedd).

Gwella Seilwaith Gwyrdd a Glas, gan gynnwys 

cysylltiadau teithio llesol; yn cael ei gyflawni yn y tymor 

byr neu ganolig (1-6 blynedd).

Llwybr  treftadaeth gyda Strategaeth 

Cyfeirbwyntiau ac Arwyddion integredig; yn cael ei 

gyflawni yn y tymor byr neu ganolig (1-6 blynedd).

Gwelliannau o ran Cymeriad Adeiladau a Chelf 

Stryd; yn cael ei gyflawni yn y tymor byr (1-3 blynedd).

Bydd ailddatblygu Canolfan Siopa’r Rhiw o gymorth i gyfnerthu’r stoc 
fanwerthu yng nghanol y dref.

Bydd Stryd Caroline a Stryd y Frenhines, ynghyd â Stryd Adare, yn 
gwasanaethu fel prif ardal siopa yng nghanol y dref.

C 
Craidd 

Manwer thu
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Calon Pen-y-bont ar Ogwr
Mae’r Ardal Caffis a Diwylliannol wedi cael ei hadnabod fel 

parth datblygu i gryfhau calon canol y dref. 

Lleoliad: Maes Dwnrhefn, rhan orllewinol Stryd Wyndham, 

Stryd yr Ysgawen a’r amgylchoedd.
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Y prosiectau adfywio arfaethedig yw:

Hwb Diwylliannol: Datblygu Hwb Diwylliannol i 

ddarparu man cynnal digwyddiadau dan do yng 

nghanol tref Pen-y-bont ar Ogwr; yn cael ei gyflawni yn 

y tymor byr (1-3 blynedd).

Safle Tŷ Cambrian: Bloc preswyl dwysedd canolig 

gyda ffryntiad gweithredol ar lefel y stryd; yn cael ei 

gyflawni yn y tymor canolig (4-6 blynedd).

Sgwâr y Dref: Creu sgwâr newydd yng nghalon canol 

tref Pen-y-bont ar Ogwr a fyddai’n gweithredu fel 

man agored amlswyddogaethol, gyda dodrefn stryd 

symudadwy, ar gyfer cynulliadau, digwyddiadau a 

marchnadoedd bwyd; yn cael ei gyflawni yn y  t ymor 

byr neu ganolig (1-6 blynedd).

Cynnig Datblygu Mwyaf Posibl  ar gy fer yr 
Ardal Caf f is a Diwyl l iannol:

• 20 o Unedau preswyl

• 424 metr sgwâr ar gy fer Manwer thu a
Bwyd a Diod

• 2 ,500 metr sgwâr ar gy fer defnydd
Cymunedol a Hamdden

• 1,865 metr sgwâr o Fannau Agored
Cyhoeddus

• 10 man parcio arhosiad byr ychwanegol

Mynediad Hyblyg i Faes Dwnrhefn a Stryd y 

Farchnad ar gyfer cerbydau; rhywbeth y gellid ei 

gyflawni’n gyflym o bosibl, yn y tymor byr (1-3 blynedd).

Gwella Seilwaith Gwyrdd a Glas, gan gynnwys 

cysylltiadau teithio llesol; yn cael ei gyflawni yn y tymor 

byr neu ganolig (1-6 blynedd).

Llwybr  treftadaeth gyda Strategaeth 

Cyfeirbwyntiau ac Arwyddion integredig; yn cael ei 

gyflawni yn y tymor byr neu ganolig (1-6 blynedd).

Gwelliannau o ran Cymeriad Adeiladau a Chelf 

Stryd; yn cael ei gyflawni yn y tymor byr (1-3 blynedd).

Y cynlluniau safle-cyfan arfaethedig yn y parth datblygu yw:

Byddai manteisio ar yr arlwy bwyd a diod a’i hybu yng nghanol y dref 
yn cyfrannu at economi’r dydd a’r nos.

Byddai gwella calon canol y dref o gwmpas Maes Dwnrhefn, trwy 
gynyddu mannau agored cyhoeddus yn y lleoliad hanesyddol, yn 
gwneud canol y dref yn ffyniannus ac yn gyfannedd. Ceir darlun sy’n 
dangos y datblygiad dyheadol ar dudalen 23.

D 
Ardal 

Caf f is a 
Diwyll iannol
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Strydlun dyheadol yn dangos calon canol y dref gyda Sgwâr y Dref y gellid ei greu ym Maes Dwnrhefn.
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Creu Por th i  Ganol Tref Pen-y-
bont ar Ogwr
Mae’r Porth Gogleddol yn ardal flaenoriaeth allweddol ac 

mae wedi cael ei adnabod fel parth datblygu i greu porth 

eglur a deniadol o’r A4061 a’r A4063 i ganol y dref. 

Lleoliad: Gorsaf fysiau Pen-y-bont ar Ogwr, Heol Cwarela, 

maes parcio preifat, pen gogleddol Maes Dwnrhefn, Stryd y 

Farchnad a rhan ddwyreiniol Stryd Wyndham.

Cynnig Datblygu Mwyaf Posibl  ar gy fer y 
Por th Gogleddol:

• 45 o Unedau preswyl

• Ai lgy f lunio ac adnewyddu 1,500 metr 
sgwâr i  fannau Manwer thu a Bwyd a Diod 
presennol

• Gwesty pr is rhesymol.

• 755 metr sgwâr o Fannau Agored 
Cyhoeddus gwel l

• 8 man parcio arhosiad byr ychwanegol 

• Cy fnewidfa feicio yn agos at orsaf f ysiau 
Pen-y-bont ar Ogwr
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Y prosiectau adfywio arfaethedig yw:

Ailgyflunio Cored 1 yn Afon Ogwr; rhywbeth y gellid 

ei gyflawni’n gyflym o bosibl, yn y tymor byr (1-3 

blynedd).

Stryd Wyndham: Ailddatblygu’r bloc trefol yn rhan 

ddwyreiniol Stryd Wyndham a Stryd y Farchnad trwy 

fanwerthu cydweithredol a byw yn y dref; yn cael ei 

gyflawni yn y tymor byr neu ganolig (1-6 blynedd).

Rhandai’r Dunraven Arms: Addasu Gwesty’r 

Dunraven Arms at ddibenion gwahanol yn rhandai; yn 

cael ei gyflawni yn y tymor canolig (4-6 blynedd).

Gwesty’r Porth: Gwesty Pris Rhesymol yn y fynedfa 

ogleddol i ganol y dref o’r A4061 i Heol y Dderwen; yn 

cael ei gyflawni yn y tymor hir (7-10 mlynedd).

Mynediad Hyblyg i Stryd y Farchnad ar gyfer 

cerbydau; rhywbeth y gellid ei gyflawni’n gyflym o 

bosibl, yn y tymor byr (1-3 blynedd).

Gwella Seilwaith Gwyrdd a Glas, gan gynnwys 

cysylltiadau teithio llesol; yn cael ei gyflawni yn y tymor 

byr neu ganolig (1-6 blynedd).

Llwybr  treftadaeth gyda Strategaeth 

Cyfeirbwyntiau ac Arwyddion integredig; yn cael ei 

gyflawni yn y tymor byr neu ganolig (1-6 blynedd).

Gwelliannau o ran Cymeriad Adeiladau a Chelf 

Stryd; yn cael ei gyflawni yn y tymor byr (1-3 blynedd).

Rhwydwaith Gwresogi Ardal Carbon Is – Cam 2; yn 

cael ei gyflawni yn y tymor hir (7-10 mlynedd).

Y cynlluniau safle-cyfan arfaethedig yn y parth datblygu yw:

Mae’r fynedfa ogleddol i ganol y dref fel y’i gwelir o’r A4061 yn 
anneniadol ac mae cyfyngiadau yno o ran hygyrchedd i gerddwyr a 
beicwyr, sydd felly’n creu cyfle hollbwysig ar gyfer datblygu.

Byddai’r stoc adeiladau a’r treflun ar ran ddwyreiniol Stryd Wyndham, 
fe y’u gwelir o Heol y Dderwen, yn cael eu gwella i greu mynedfa eglur 
a bywiog i ganol y dref. Ceir darlun sy’n dangos y datblygiad dyheadol 
ar dud.25.

E 
Por th 

Gogleddol
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Strydlun dyheadol yn dangos Porth Gogleddol canol tref Pen-y-bont ar Ogwr ar ôl ei drawsnewid, fel y’i gwelir o’r gyffordd rhwng yr A4061 
a Heol y Dderwen, lle mae adeilad Gwesty’r Dunraven Arms yn gweithredu fel canolbwynt, mae’r stoc adeiladau ar Stryd Wyndham yn cael 
ei gwella, ac mae tir y cyhoedd yn cael ei gyfoethogi.
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Optimeiddio Glan yr Afon
Mae Glan yr Afon yn un o’r ardaloedd sydd wedi bod yn cael 

eu hanwybyddu fwyaf wrth ddatblygu canol y dref ac mae 

wedi cael ei hadnabod fel parth datblygu i wella nenlinell 

canol y dref a chymeriad y treflun ar hyd glan yr afon.

Lleoliad: Afon Ogwr a chefn yr adeiladau ar Faes Dwnrhefn 

a Stryd y Frenhines, yr Hen Bont, rhodfa Porth yr Angel, y 

Swyddfeydd Dinesig a Stryd yr Angel.

21
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Y prosiectau adfywio arfaethedig yw:

Terasau ar Lan yr Afon: Terasau preswyl o ansawdd 

da gyda ffryntiad gweithredol ar lefel y stryd; yn cael 

eu cyflawni yn y tymor canolig neu hir (4-10 mlynedd).

Tai’r Angel: Tai glan yr afon dwysedd uchel; yn cael 

eu cyflawni yn y tymor canolig neu hir (4-10 mlynedd).

Mae angen buddsoddi a menter sylweddol gan y sector 

preifat er mwyn i’r prosiectau gael eu gwireddu. 

Maximum Development Proposal for the 
Riverside:

• 140 Resident ial  units

• 710 sqm Community and Leisure Use

Gwella Seilwaith Gwyrdd a Glas, gan gynnwys 

cysylltiadau teithio llesol; yn cael ei gyflawni yn y tymor 

byr neu ganolig (1-6 blynedd).

Llwybr  treftadaeth gyda Strategaeth 

Cyfeirbwyntiau ac Arwyddion integredig; yn cael ei 

gyflawni yn y tymor byr neu ganolig (1-6 blynedd).

Gwelliannau o ran Cymeriad Adeiladau a Chelf 

Stryd; yn cael ei gyflawni yn y tymor byr (1-3 blynedd).

Y cynlluniau safle-cyfan arfaethedig yn y parth datblygu yw:

Rhodfa Porth yr Angel a’r adeiladau modernaidd ar hyd Afon Ogwr fel 
y’u gwelir o Stryd y Dŵr. Byddai gwelliannau posibl i dir y cyhoedd ar y 
lan orllewinol yn gwella’r ffryntiad ar hyd yr afon.

Cyfle posibl i addasu’r adeiladau ar ardal hanesyddol glan yr afon at 
ddibenion gwahanol i greu mwy o ryngweithiad ag Afon Ogwr. Mae’r 
Hen Bont, un o’r strwythurau hanesyddol hynaf sy’n dal i sefyll a’r man 
yn nhref Pen-y-bont ar Ogwr sydd i’w weld fynychaf ar Instagram, yn 
cyfrannu at y lleoliad deniadol.

F 
Glan yr 

Afon
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Cynnig Datblygu Mwyaf Posibl  ar gy fer 
Castel lnewydd:

• Tai cymdeithasol

• 218 metr sgwâr o Fannau Agored 
Cyhoeddus wedi’u gwel la

Estyn Canol y Dref
Mae’r Castellnewydd yn un o ardaloedd hanesyddol 

allweddol canol tref Pen-y-bont ar Ogwr, a hithau’n dyddio’n 

ôl i’r 12fed Ganrif pan godwyd y Castell Normanaidd. Mae’r 

ardal wedi cael ei hadnabod fel parth datblygu i gryfhau 

hygyrchedd canol y dref a rhoi cymorth pellach i adfywio 

canol y dref trwy welliannau i adeiladau presennol a 

strwythurau hanesyddol. 

Lleoliad: Bryn Castellnewydd, rhan ddwyreiniol Stryd y 

Parc a’r amgylchoedd.
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Y prosiectau adfywio arfaethedig yw:

Maes y Parc: Gwelliannau Tir y Cyhoedd i fannau 

cyhoeddus presennol ar waelod Bryn Castellnewydd; 

rhywbeth y gellid ei gyflawni’n gyflym o bosibl, yn y 

tymor byr (1-3 blynedd).

Y cynlluniau safle-cyfan arfaethedig yn y parth datblygu yw:

Mae adfeilion Castell hynafol y Castellnewydd a’r tir o’u hamgylch yn 
un o’r atyniadau hanesyddol allweddol yn y dref. Byddai hygyrchedd 
y tirnod yn cael ei wella a byddai hynny’n rhan o’r llwybr treftadaeth 
arfaethedig.

Mae tai teras 2-3 llawr, y mae rhai ohonynt yn dai teras Fictoraidd 
a Sioraidd, yn rhoi cymeriad pensaernïol cadarnhaol i faestref y 
Castellnewydd yng nghanol y dref. Gallai rhai o’r adeiladau gwag yn yr 
ardal gael eu haddasu at ddibenion gwahanol fel tai.

Mân addasiadau tai mewn adeiladau gwag; yn cael 

ei gyflawni yn y tymor byr (1-3 blynedd).

Gwella Seilwaith Gwyrdd a Glas, gan gynnwys 

cysylltiadau teithio llesol; yn cael ei gyflawni yn y tymor 

byr neu ganolig (1-6 blynedd).

Llwybr  treftadaeth gyda Strategaeth 

Cyfeirbwyntiau ac Arwyddion integredig; yn cael ei 

gyflawni yn y tymor byr neu ganolig (1-6 blynedd).

Gwelliannau o ran Cymeriad Adeiladau a Chelf 

Stryd; yn cael ei gyflawni yn y tymor byr (1-3 blynedd).

G 
Y 

Castellnewydd
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Campws Cymunedol a Lles 
sy’n Pont io’r  Cenedlaethau
Mae Sunnyside yn un o’r maestrefi mewnol o amgylch canol 

y dref ac mae wedi cael ei hadnabod fel parth datblygu i 

wella hygyrchedd Caeau’r Bont Newydd a Phentref Iechyd 

arfaethedig Sunnyside i ganol y dref. 

Lleoliad: Caeau’r Bont Newydd, Glan-Y-Parc a Heol 

Sunnyside a’r amgylchoedd.

Gwella Seilwaith Gwyrdd a Glas, gan gynnwys 

cysylltiadau teithio llesol; yn cael ei gyflawni yn y tymor 

byr neu ganolig (1-6 blynedd).

Llwybr  treftadaeth gyda Strategaeth 

Cyfeirbwyntiau ac Arwyddion integredig; yn cael ei 

gyflawni yn y tymor byr neu ganolig (1-6 blynedd).

Rhwydwaith Gwresogi Ardal Carbon Is – Cam 1; yn 

cael ei gyflawni yn y tymor canolig (4-6 blynedd).

Pentref Iechyd Sunnyside: Campws lles a fydd yn 

darparu 59 o gartrefi a chanolfan gofal iechyd yng 

Nglan-Y-Parc i’r gorllewin o ganol y dref.

S

Y cynlluniau safle-cyfan arfaethedig yn y parth datblygu yw:

Y cynllun arfaethedig ac a gymeradwywyd yn y parth 

datblygu yw:

Gallai’r neuadd aml-bwrpas yn y ganolfan hamdden ar Lan-Y-Parc cael 
ei defnyddio fel man cynnal digwyddiadau dan do ac mae o fewn 10 
munud ar droed i ganol y dref.

Safle darpar Bentref Iechyd Sunnyside sy’n cael ei ddatblygu ar hyn o 
bryd.

Yn debyg i’r Castellnewydd, mae Sunnyside yn un o faestrefi mewnol 
canol tref Pen-y-bont ar Ogwr sy’n cynnwys tai teras 2 lawr â 
chymeriad pensaernïol cadarnhaol ar Heol Sunnyside.

Cynnig Datblygu Mwyaf Posibl  ar gy fer 
Castel lnewydd:

• Pentref Iechyd ar faethedig Sunnyside

• Gal lai  neuadd amlbwrpas yn y ganolfan 
hamdden gael ei  defnyddio fel  man 
cynnal digwyddiadau dan do

H 
Sunnyside
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Rhoi ar Waith a Chyflawni
Bydd y prosiectau adfywio a nodir yn Uwchgynllun Canol 

Tref Pen-y-bont ar Ogwr yn cael eu rhoi ar waith mewn 

amryw gamau dros y 10 mlynedd nesaf. Er mwyn defnyddio 

dull cyflawni wedi’i gynllunio, mae cynllun gweithredu wedi 

cael ei ddatblygu i roi cymorth i lunio llinell amser prosiectau, 

blaenoriaethu a chynllunio prosiectau ac ar ben hynny, nodi 

pa adnoddau neu fewnbynnau y mae eu hangen i gyflawni 

prosiectau unigol. 

Bydd cyflawni’r uwchgynllun yn llwyddiannus yn ddibynnol 

ar bartneriaeth weithredol rhwng rhanddeiliaid allweddol o’r 

sector cyhoeddus, y sector preifat a’r trydydd sector. Bydd 

dull strategol yn cael ei ddefnyddio i gyflawni prosiectau, 

gyda CBS Pen-y-bont ar Ogwr yn gweithredu fel hwylusydd 

allweddol i ddwyn ynghyd alluogwyr prosiectau allweddol i 

gyflawni prosiectau sy’n rhan o’r weledigaeth ar y cyfan ar 

gyfer adfywio canol tref Pen-y-bont ar Ogwr. 

Bydd nifer o fecanweithiau cyflawni y bydd angen eu 

hystyried, gan ddibynnu ar y prosiect. Gall y rhain gynnwys:

• Partneriaethau cydweithredol rhwng asiantaethau’r 

Llywodraeth (e.e. Trafnidiaeth Cymru, Prifddinas-

Ranbarth Caerdydd), tirfeddianwyr, datblygwyr a 

buddsoddwyr preifat i gyflawni prosiectau.

• Gweithio’n rhagweithiol gyda’r sector preifat a 

thirfeddianwyr i roi anogaeth i fuddsoddi.

• Paratoi briff prosiect manwl ar gyfer pob prosiect. 

• Ffurfio timau prosiect pwrpasol sy’n cynnwys arbenigwyr 

perthnasol ar yr amgylchedd adeiledig. 

• Ymgynghori helaeth â’r holl randdeiliaid allweddol ar 

brosiectau tra chymhleth.

• Defnyddio tir, asedau ac adnoddau’r sector cyhoeddus 

yn effeithiol.

• Defnyddio ffrydiau cyllid yn effeithiol i gyflawni prosiectau. 

• Caffael tir yn strategol gan y sectorau cyhoeddus a 

phreifat i gyflawni prosiectau allweddol, gan gynnwys 

prynu gorfodol i hwyluso datblygiadau cynhwysfawr a 

darparu seilwaith strategol.

• Alinio dogfennau cynllunio statudol ac anstatudol â 

chyflawni prosiectau er mwyn sicrhau dull strategol 

– e.e. Cynllun Datblygu Lleol CBS Pen-y-bont ar 

Ogwr, Uwchgynllun Canol Tref Pen-y-bont ar Ogwr, 

strategaethau lleol, rhanbarthol a chenedlaethol, 

canllawiau cynllunio atodol, canllawiau arfer gorau a 

briffiau dylunio. 

Delwedd sy’n dangos y byrddau trafod a’r mapiau a ddefnyddiwyd 
i ennyn ymgysylltiad rhanddeiliaid yn ystod y Gweithdy Llunio 
Gweledigaeth ar gyfer uwchgynllun canol tref Pen-y-bont ar Ogwr, 
a gynhaliwyd ar 11 Mawrth 2020 yn y Swyddfeydd Dinesig, Pen-
y-bont ar Ogwr. Wrth gyflawni’r uwchgynllun byddai o fudd cynnal 
digwyddiadau ymgysylltu wyneb-yn-wyneb neu ddigidol yn y dyfodol.
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CE NE DL A E THOL A RH A NBA RTHOL 

LLY WODR A E THOL S E F Y DLI A DAU

•  L l y wod r aet h C y m r u

•  Pr i fd d i n as- Ra n ba r t h  Cae r d yd d 

(PRC)

•   Comi s iw n D y l u n io  C y m r u

Y R A MGY LCHE DD A THRE F TA DA E TH

•  C y foet h  N a tu r io l  C y m r u (CNC)

•   Cad w

S E ILWA ITH AWDURDODAU

•  Tr a f n i d i ae t h  C y m r u 

•   Gwas a n aet h au R h e i l f fo r d d 

•  Tr a f n i d i ae t h  C y m r u

CY RFF LLEOL / RH A NBA RTHOL

• C y ngor  Tr e f  Pe n -y- bont

•  H e d d l u  De C y m r u

• Gwas a n aet h Tâ n ac Ac h u b De C y m r u

• S w yd d fa ’r  Pos t  C y f .

•  Co l eg Pe n -y- bont

•  L a n d lo r d i a i d  C y m d e i t h aso l 

E NDIDAU PRE IFAT E R A ILL

• T i r fe d d i a nw y r

•  Gwe i t h r e d w y r  Bu s n es

• Da t b l ygw y r  Pr e i fa t

•  As i a n t au E i d do

CY MUNE D

• Tr igo l ion Pe n -y- bont  a r  Ogw r

• Ym d d i r i e do l ae t h  D d i n es ig  Pe n -y-

bont  a r  Ogw r

• G r w p i au /C y m d e i t h as au ’r 

Ce l f yd d yd au a  D iw y l l i a n t

C y ngor  Bwr de is t re f 
S i ro l  Pen-y-bont  a r 
Ogwr (CBS Pen-y-

bont  a r  Ogwr )

Fframwaith lefel uchel sy’n dynodi’r partneriaid datblygu allweddol yn y 
broses o gyflawni uwchgynllun canol tref Pen-y-bont ar Ogwr.
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I gal rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:

Tîm Adfywio Cyngor Bwrdeistref Sirol 

Pen-y-bont ar Ogwr   

regeneration@bridgend.gov.uk 

Ffôn: (01656) 643643 

Dolen ar gyfer Nifer yr Ymwelwyr

Mae’r Cyngor yn casglu data ar nifer yr ymwelwyr â chanol 

tref Pen-y-bont ar Ogwr yn Stryd Adare a Stryd Caroline, 

yng nghanol tref Porthcawl yn Stryd Ioan ac yng nghanol 

tref Maesteg yn Stryd Talbot. 

Mae’r data hwn ar nifer yr ymwelwyr ar gael bob wythnos 

ar wefan y Cyngor a gellir ei gyrchu trwy ddilyn y ddolen 

ganlynol:

www.bridgend.gov.uk/footfall 

Mynegai Eiddo Canol Trefi

Mae Mynegai Eiddo Canol Trefi’r Cyngor yn rhestru pob 

eiddo sydd ar werth neu ar gael i’w osod yn nhri chanol 

tref Pen-y-bont ar Ogwr, Porthcawl a Maesteg. Mae’r 

Mynegai’n dangos manylion cyswllt yr asiantau ac yn 

rhestru peth gwybodaeth am bob eiddo a ddarparwyd gan 

yr asiantau. Ceir ffotograff o bob eiddo hefyd a map yn 

dangos ei leoliad. 

https://www.bridgend.gov.uk/business/  

Cliciwch ar y blwch ‘Mynegai Eiddo Canol Trefi’.
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Gwybodaeth am Gyhoeddi 
a Hawlfraint

Cynhyrchwyd yr adroddiad hwn gan 
BDP Limited tros ac ar ran Cyngor 

Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.




