CYNGOR TREF PEN-Y-BONT AR OGWR

CYLCHLYTHYR
Rhifyn 1 – Mawrth 2021
Annwyl Breswylydd,
Croeso cynnes i rifyn cyntaf cylchlythyr Cyngor
Tref Pen-y-bont ar Ogwr.
Cyngor Tref Pen-y-bont ar Ogwr yw eich cyngor
lleol, yn cynrychioli ardaloedd Morfa, Oldcastle a
Newcastle.

Mae’n cyflenwi ystod eang o wasanaethau,
prosiectau a digwyddiadau i ddiwallu anghenion
lleol a gwella bywyd y gymuned leol.
Nod y cylchlythyr hwn yw rhoi’r wybodaeth
ddiweddaraf i chi am brosiectau a gwasanaethau’r
Cyngor Tref, eich cyflwyno i’ch Cynghorwyr lleol a
darparu gwybodaeth ddefnyddiol am eich ardal
leol.

Neuadd y dref newydd i Ben-Y-Bont
Ar Ogwr
Mae Cyngor Tref Pen-y-bont ar Ogwr wedi meddiannu
Tŷ Carnegie - hen Adeilad y Llyfrgell Gyhoeddus yn
Wyndham Street, Pen-y-bont ar Ogwr, ers 2013.
Defnyddir y llawr gwaelod fel Canolfan Gelfyddydau ac
mae’r llawr cyntaf yn cynnwys Siambr y Cyngor, Ystafell
Bwyllgor a Swyddfeydd Staff.
Mae’r Cyngor wedi tyfu’n sylweddol dros y saith
mlynedd diwethaf ac ar ôl trafodaethau llwyddiannus
gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,
mae Cyngor Tref Pen-y-bont ar Ogwr wedi caffael
adeilad Tŷ’r Ardd yn Sunnyside at ddefnydd y gymuned
ac i ymestyn gwasanaethau cyhoeddus. Dros y misoedd
nesaf bydd yr adeilad yn cael ei adnewyddu ac yn y pen
draw bydd yn Neuadd y Dref newydd i Ben-y-bont ar
Ogwr.

Bydd Neuadd y Dref yn cynnwys Siambr y Cyngor a
swyddfeydd staff yn ogystal â mannau cymunedol
hygyrch i drigolion Pen-y-bont ar Ogwr.
Mae’r Cyngor wrth ei fodd i groesawu cyn-ddefnyddwyr
Evergreen Hall i Neuadd y Dref, lle bydd amrywiaeth
eang o weithgareddau, dosbarthiadau a chlybiau i
gyfoethogi bywydau pobl hŷn ac agored i niwed ym
Mhen-y-bont ar Ogwr yn parhau. Bydd ystafelloedd i’w
llogi ar gael i breswylwyr lleol a grwpiau cymunedol
lleol. O ganlyniad, bydd y symudiad hwn yn rhyddhau
llawr cyntaf Tŷ Carnegie a fydd yn cael ei ddefnyddio fel
Man Treftadaeth hyblyg yng nghanol y dref i gynnal
arddangosfeydd lleol yn ogystal â rhai teithio.
Rydym yn edrych ymlaen at rannu rhagor o fanylion am
y prosiect hwn yn ddiweddarach eleni.
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BUSNES CYNGOR TREF
Gwneir
penderfyniadau
am
fusnes y Cyngor Tref yng
nghyfarfodydd cyhoeddus y
Cyngor. Er bod adeiladau’r
Cyngor Tref ar gau i’r cyhoedd ar
hyn o bryd, mae’r Cyngor wedi
addasu i fywyd yn y pandemig.
Mae staff swyddfa yn gweithio
gartref ac mae’r Tîm Cynnal a
Chadw Awyr Agored yn gweithio
yn unigol i barhau i gyflenwi
gwasanaethau hanfodol ledled
ein wardiau.
Mae cyfarfodydd y cyngor bellach
yn digwydd o bell. Mae croeso i’r
cyhoedd wylio’r cyfarfodydd hyn
ar-lein. Mae agenda’r cyfarfod a’r
dolenni i’r cyfarfodydd o bell i’w
gweld ar ein gwefan www.
bridgendtowncouncil.gov.uk

MAER EICH TREF
Yn draddodiadol, dim ond am un
flwyddyn caiff Maer y Dref ei
ethol. Ar ddechrau’r pandemig,
roedd y Cynghorydd Alan

Wathan yn dod at ddiwedd
blwyddyn brysur a llwyddiannus
yn Faer. Er mwyn cynnal parhad
mewn cyfnod ansicr iawn,

Y Cyn-Faer Cyng. Alan Wathan gyda’r Maer newydd y Cyng. Steven Bletsoe
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cytunodd Alan i ymestyn ei
gyfnod yn Faer tan Ionawr 2021.
Yn ystod ei gyfnod yn Faer,
cefnogodd Alan lawer o
sefydliadau a digwyddiadau lleol
ledled y dref a chododd arian i’w
ddewis o elusen Cyfeillion
Heronsbridge, sy’n agos i’w
galon.
Hoffai’r Cyngor Tref ddiolch i
Alan am ei gymorth a’i
ymrwymiad yn ystod ei gyfnod
estynedig yn Faer a hoffwn
gyflwyno Maer newydd y dref, y
Cynghorydd Steve Bletsoe, a
etholwyd ar 25 Ionawr ar ôl
gwasanaethu ochr yn ochr ag
Alan yn Ddirprwy Faer. Mae
Maer Bletsoe wedi penodi ei
wraig, y Cynghorydd Freya
Bletsoe yn Faeres ar gyfer ei
Dymor Maer a bydd yn cael ei
gynorthwyo gan y Dirprwy Faer,
y Cynghorydd Tim Wood.

@bridgendtowncouncil

BYWYD YN YSTOD Y CYFYNGIADAU SYMUD
Fel arfer, mae Cyngor Tref Pen-y-bont ar Ogwr yn
cyflenwi ystod eang o ddigwyddiadau a
gweithgareddau ar gyfer preswylwyr lleol drwy
gydol y flwyddyn. Mae’r rhain yn cynnwys rhaglen
o ddigwyddiadau a dosbarthiadau yng Nghanolfan
Gelfyddydau Tŷ Carnegie, cydlynu digwyddiad
blynyddol Wartime Bridgend yng nghanol y dref,
Gŵyl Golau yng Nghaeau Newbridge, digwyddiadau
Coffa ger y Gofeb Ryfel a gweithgareddau Nadolig.
Yn anffodus, bu’n rhaid canslo llawer o’r
digwyddiadau hyn yn 2020.

Arbenigwr garddio Terry Walton

cyfweliad addysgiadol a sesiwn holi ac ateb gyda’r
arbenigwr garddio Terry Walton, cyfres o dri
pherfformiad gan y grŵp llinynnau lleol Bridge
Strings a gweithdai Caligraffeg am ddim.

Yn 2020, yn lle hynny, darparodd y Cyngor Tref
amrywiaeth o ddathliadau a digwyddiadau coffa
amgen ar gyfer digwyddiadau cenedlaethol fel
Diwrnod VE, Diwrnod VJ a Dydd y Cofio a symudodd
llawer o’n dosbarthiadau celf a lles cymunedol arlein.
Roedd ein digwyddiadau ar-lein yn cynnwys

Un o’r dosbarthiadau ar-lein mwyaf llwyddiannus fu
ein sesiwn Meddwlgarwch wythnosol gydag Ali
Cingi ar Facebook, sydd wedi darparu dihangfa
angenrheidiol o straen bywyd y cyfyngiadau symud.
Fel cymuned rydym wedi wynebu rhai o’r amseroedd
mwyaf heriol ers yr Ail Ryfel Byd, ond, gyda
chyflwyniad brechlyn Covid-19 eleni, daw haul ar
fryn o’r diwedd.
Gellir dod o hyd i’n dosbarthiadau ar-lein ar dudalen
Facebook Tŷ Carnegie ac rydym yn edrych ymlaen
at eich croesawu chi nôl i Dŷ Carnegie cyn gynted
ag y gallwn!

PROSIECT CYMUNEDOL: Who Is Bridgend? Pwy yw Penybont?
Ym mis Mawrth 2020, lansiwyd ein prosiect a
ariannir gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Who
is Bridgend? Pwy yw Penybont? gyda’r Artist
Preswyl Claire Hiett. Fe wnaethom ni lwyddo
cynnal un gweithdy yn Nhŷ Carnegie cyn y
cyfyngiadau symud, ac ar ôl hynny, symudodd
yr holl brosiect ar-lein. Bwriad y prosiect oedd
dathlu pobl leol. Crynhoir buddion pellgyrhaeddol
y prosiect yn fan hyn gan un cyfranogwr:

Os hoffech weld y prosiect hwn, edrychwch ar
dudalen Facebook Who is Bridgend? Pwy yw
Penybont?

“I mi, ac i nifer o bobl eraill, mae celf yn fath o
therapi. Yn yr oes hon o Feddylgarwch mae’n
rhaid bod lle ar gyfer prosiectau gwych fel Pwy
yw Penybont? Mae’n codi calon ac yn dod â
phobl o bob cefndir at ei gilydd.”
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PROSIECT CWILT
CYMUNEDOL
PEN-Y-BONT AR
OGWR
Yn ystod y cyfyngiadau symud
cefnogodd y Cyngor Tref
Brosiect Cwilt Cymunedol Peny-bont ar Ogwr a gynhaliwyd
gan yr artist lleol Melissa
Bevan. Cynhaliwyd y prosiect
gwych
hwn
drwy
Grŵp
Facebook ac ysbrydolodd pobl
ym Mhen-y-bont ar Ogwr i
greu, a rhannu eu talentau a’u
creadigrwydd â’r gymuned.
Bydd Melissa yn gwnïo pob
sgwâr at ei gilydd i wneud Cwilt
Cymunedol mawr, a fydd yn
cael ei arddangos yn Nhŷ
Carnegie pan fydd yr adeilad
yn ail-agor.

GWELLA EICH ARDAL LEOL

Yn ystod y pandemig, fe wnaeth ein Tîm Cynnal a Chadw Awyr
Agored weithio’n galed yn y wardiau, gan barhau i ddarparu’r
gwasanaeth casglu gwastraff cŵn rheolaidd o’r 33 bin a rheolir
gan Gyngor Tref Pen-y-bont ar Ogwr a gwneud ystod o waith
cynnal a chadw cyffredinol i wella eich ardal leol.

Meinciau wedi’u
Hadnewyddu

Cynnal a Chadw
Llwybrau Troed

Cyn ac
Ar ôl

Adfer
Cerrig
Milltir

Casglu
Gwastraff Cwn

Cyn ac
Ar ôl

Mae wastad lle am un sgwâr
arall, felly os hoffech chi
gyfrannu ewch i Facebook
#bridgendcommunityquilt

TOILEDAU YN Y FARCHNAD DAN DO
PROSIECT
GREEN LINKS
BRIDGEND
Mae’r Cyngor Tref yn cydweithio â Green Links Bridgend
i godi ymwybyddiaeth o’r
amgylchedd
lleol
drwy
greadigrwydd a chelf.
Mae gweithdai creadigol am
ddim ar gael ar-lein, i gael mwy
o wybodaeth ewch i dudalen
Facebook
Green
Links
Bridgend neu Tŷ Carnegie.
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Mae Cyngor Tref Pen-y-bont ar Ogwr wedi darparu £10,000 i
ddatblygu cyfleusterau toiled newydd ym Marchnad Dan Do Pen-ybont ar Ogwr.
Bu’r prosiect yn
gydweithrediad rhwng
Cymdeithas Masnachwyr
Marchnad Pen-y-bont ar
Ogwr, Cyngor Tref Pen-y-bont
ar Ogwr, Cyngor Bwrdeistref
Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a
Chanolfan Siopa Y Rhiw
Yr oriau agor yw:
Dydd Llun i ddydd Mercher
9am - 3pm
Y Maer Cyng. Alan Wathan a Gordon
Dydd Iau i ddydd Sadwrn
Woodbridge, Cadeirydd Cymdeithas
9am - 4pm
Masnachwyr Marchnad Pen-y-bont ar Ogwr
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AR Y GWEILL YN 2021...
Rydym yn bwriadu agor
Neuadd Tref Pen-y-bont ar
Ogwr newydd yn Sunnyside

Rydym yn gobeithio
croesawu’r cyhoedd yn ôl i
ddosbarthiadau celf,
diwylliant a llesiant yn Nhŷ
Carnegie

Byddwn ni’n darparu
arddangosfeydd blodau
yng nghanol y dref

Byddwn yn parhau â’r Cynllun
Plac Las i gydnabod
cyfraniadau arwyddocaol,
coffáu pobl, lleoedd a
digwyddiadau nodedig

Byddwn yn cyflwyno cynllun
plannu Coed newydd ac
ardaloedd blodau gwyllt

Byddwn yn adnewyddu
arwyddbyst bys yng
Nghanol y Dref

Byddwn yn gosod
Hysbysfyrddau Cymunedol
newydd yn y wardiau

Byddwn yn datblygu
gwefan newydd i’r Cyngor
Tref i wella cyfathrebu â
thrigolion lleol

Gobeithiwn adfer
digwyddiadau canol tref
pan fydd y cyfyngiadau
wedi’u codi

GRANTIAU I SEFYDLIADAU LLEOL
A wyddoch chi fod Cyngor Tref Pen-y-bont ar Ogwr yn ystyried grantiau i grwpiau gwirfoddol a
chymunedol lleol? Nod y cynllun grant yw cefnogi prosiectau sy’n cryfhau’r gymuned a’r amgylchedd o
fewn wardiau Cyngor Tref Pen-y-bont ar Ogwr.
Mae’r Cyngor Tref fel arfer yn ystyried ceisiadau grant ddwywaith y flwyddyn. Mae mwy o wybodaeth
am bolisi a ffurflen gais y cynllun grant ar gael ar ein gwefan.
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ARHOSWCH YN EFFRO I RHANDIROEDD
COVID-19
Mae’r Cyngor Tref yn darparu ac yn rheoli pum
Chwaraewch eich rhan i amddiffyn eich hun, eich
teulu a’ch cymuned rhag Covid-19 yn y misoedd
nesaf a dilynwch ganllawiau Llywodraeth Cymru:
ARHOSWCH GARTREF A
GWEITHIWCH GARTREF
OS YW’N BOSIBL
GOLCHWCH NEU DIHEINTIWCH
EICH DWYLO YN RHEOLAIDD

GWISGWCH ORCHUDD
WYNEB PAN FO ANGEN
CADWCH 2 FETR I FFWRDD O
UNRHYW UN NAD YDYCH YN
BYW GYDA NHW
HUNANYNYSWCH OS OES GENNYCH
CHI NEU UNRHYW UN YN EICH
CARTREF SYMPTOMAU AC OS OES
GENNYCH SYMPTOMAU EWCH
AM BRAWF

safle rhandir ym Mhen-y-bont ar Ogwr:
•
•
•
•
•

Safle Rhandiroedd y Great Western
Safle Rhandiroedd Rhodfa Waunscil
Safle Rhandiroedd Dyfnant
Safle Rhandiroedd Jiwbilî
Safle Rhandiroedd Heol Llangrallo

Mae’r galw am randiroedd yn uchel, felly mae’r
Cyngor yn rheoli rhestr aros ar gyfer lleiniau. Ar
hyn o bryd mae dros 100 o bobl ar y rhestr aros.
Cynigir cytundebau tenantiaeth yn flynyddol ac fel
arfer caiff rhandiroedd eu harchwilio’n rheolaidd i
sicrhau bod y safleoedd yn cael eu cynnal a’u
cadw i safon uchel.
Yn anffodus oherwydd y pandemig, nid oedd rhai
tenantiaid wedi gallu trin eu lleiniau y llynedd. Ar
hyn o bryd rydym yn gweithio gyda thenantiaid i
drafod yr anawsterau hyn a byddwn yn cynnig
lleiniau gwag i’r person nesaf ar y rhestr aros cyn
gynted ag y bydd llain ar gael.

Gallwch archebu prawf ar-lein yn www.gov.uk/getcoronavirus-test neu drwy Ffonio 119 rhwng 7am
ac 11pm (mae galwadau am ddim). Os oes angen
cyngor meddygol arnoch am eich symptomau
cysylltwch â gwasanaeth 111 ar-lein coronafeirws
neu eich meddyg teulu os nad yw eich
symptomau yn gwella neu os oes angen rhagor o
gyngor.

NEWYDDION YN EICH
ARDAL
Cylchgrawn Evergreen – O’r Galon

Mae O’r Galon yn gylchgrawn misol am ddim a
gynhyrchir gan Evergreen, elusen sy’n
cynorthwyo trigolion hŷn ac ynysig Sir Pen-ybont ar Ogwr. Mae’r cyhoeddiad yn llawn
gweithgareddau, cyngor ar lesiant a
gwybodaeth gynorthwyol, ac mae ar gael drwy
e-bost neu gellir ei ddosbarthu i’ch cartref. Os
hoffech gopi, cysylltwch â Karen Steadman,
Swyddog Datblygu drwy Ffonio: 07470 895 820
neu e-bost i:
evergreenhallbridgend@gmail.com
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BANC BWYD PEN-YBONT AR OGWR

Mae Banc Bwyd Pen-y-bont ar Ogwr bellach
wedi symud i Eglwys Fedyddiol Hope, Allt yr
Orsaf, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 1EA. Gellir
cael mynediad i hwn drwy fynediad Heol y
Dderwen. I gael mwy o wybodaeth cysylltwch
â 01656 858713 neu anfonwch e-bost i info@
bridgend.foodbank.org.uk
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EICH CYNGHORWYR
Mae eich Cynghorwyr ar Gyngor Tref Pen-y-bont ar Ogwr wedi’u hethol i gynrychioli barn yr etholaeth
leol a darparu, cynnal a datblygu gwasanaethau a mentrau lleol, i wella safon bywyd trigolion lleol.

Ward Morfa
Y Cyng. Stuart Baldwin - Llafur Cymru
07787687457
Sbaldwin73@gmail.com

Y Cyng. Stuart Charles - Annibynnol
07956160282
Stuart.charles@hotmail.co.uk

Y Cyng. Steven Bletsoe (Maer y Dref) - Annibynnol
07507 731252
cllrstevenbletsoe@gmail.com

Y Cyng. Ceri Evans - Annibynnol
07393 404496
cerievansmorfatc@gmail.com

Y Cyng. Nicole Burnett - Llafur Cymru
07773050830
Nicoleburnett4morfa@gmail.com

SWYDD WAG
CYNGHORYDD

Ward Newcastle
Y Cyng. Steven Easterbrook - Annibynnol
07535 059915
cllr.steveneasterbrook@gmail.com

Y Cyng. Carolyn Webster - Ceidwadwyr Cymreig
07743574786
carolynwebster@ymail.com

Y Cyng. Robbie Thomas - Llafur Cymru
07368 196477
rupret_1@hotmail.com

Y Cyng. Tim Wood (Deputy Mayor) - Annibynnol
07768095035
Cllr_timwood@hotmail.com

Y Cyng. David Unwin - Annibynnol
01656 750030

Y Cyng. Chris Woodman - Annibynnol
07813 128927
woodmantiger@gmail.com

Y Cyng. Alan Wathan - Annibynnol
07895389112
a_wathan@sky.com

Ward Oldcastle
Y Cyng. Angela Morelli - Llafur Cymru
07597933833
angelamorelli@gmail.com

Y Cyng. Freya Bletsoe - Annibynnol
C/O bridgend.tc@bridgend.gov.uk

Y Cyng. Matthew Voisey - Ceidwadwyr Cymreig
01656 768228 07866452412
Matthew.voisey@amv-services.co.uk

Y Cyng. Ian Williams - Annibynnol
07398 571396
williamstiberius@aol.com

Y Cyng. Lyn Walters - Ceidwadwyr Cymreig
Lyn.walters@googlemail.com

SWYDD WAG
CYNGHORYDD
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STAFF Y CYNGOR TREF
Rheolir materion y Cyngor Tref gan Glerc y
Dref penodedig a gynorthwyir gan Ddirprwy
Glerc y Dref/Swyddog Cyllid Cyfrifol a thîm o
reolwyr, gweinyddwyr a staff llaw rhan-amser.

Clerc y Dref yw
Mrs Leanne Edwards
bridgend.tc@bridgend.gov.uk
Gallwch hefyd ysgrifennu atom yn:

Cyngor Tref Pen-y-bont ar Ogwr
Tŷ Carnegie,
Stryd Wyndham,
Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 1EF

DWEUD EICH DWEUD
Mae’r Cyngor Tref yn dymuno’n wirioneddol i’r cylchlythyr hwn fod o werth i chi felly a wnewch chi rannu
eich adborth a’ch awgrymiadau i’n helpu i wella.
Gallwch wneud hyn drwy gysylltu â Chlerc y Dref yn uniongyrchol neu gallwch lenwi’r arolwg ar-lein yn
www.bridgendtowncouncil.gov.uk
Os oes gennych bwnc neu brosiect yn eich cymuned yr hoffech ei gynnwys mewn rhifyn o’r cylchlythyr
hwn yn y dyfodol, cysylltwch â’n Rheolwr Ymgysylltu â’r Gymuned, Sharlene Lewis: carnegiehouse@
bridgend.gov.uk

Gallwch hefyd gael y newyddion diweddaraf gan y Cyngor Tref ac am faterion lleol ar ein
tudalennau cyfryngau cymdeithasol:

Bridgend Town Council

Carnegie House Arts Centre

Carnegie House

Carnegie House

Mae’r cylchlythyr hwn ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg ar-lein yn at www.bridgendtowncouncil.gov.uk
Os hoffech gopi papur o’r cylchlythyr yn Gymraeg, anfonwch e-bost i
bridgend.tc@bridgend.gov.uk gyda’ch enw a’ch cyfeiriad a gellir postio copi papur atoch.
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