
#PrynuLleolPowys 
gyda threfi diogel a chryf

Croesawu’r cyfle i ail-greu ac edrych o’r newydd ar ein
mannau agored – am drefi cryf a llewyrchus a fydd yn ei
dro, yn arwain at gymunedau hapus a chryf.
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Mae argyfwng y coronafeirws (COVID-19) wedi cael effaith syfrdanol ar fywydau ac iechyd
nifer o ddinasyddion Powys, ond mae’r effeithiau economaidd hefyd yn ddifrifol.  Cafodd y
cyfyngiadau symud effaith uniongyrchol ar ganol ein trefi, gyda nifer o fusnesau wedi gorfod
cau am gyfnod hir.
 
Mae Powys yn sir wledig ac eang, ac mae’r sir wedi teimlo effeithiau’r cyfyngiadau teithio yn
arw. Fodd bynnag, un peth da yw bod pobl wedi sylweddoli pa mor bwysig yw’r masnachwyr
a’r busnesau lleol.   Mae nifer ohonynt wedi addasu eu ffordd o weithio i sicrhau fod
cymunedau lleol yn derbyn y gwasanaethau a’r nwyddau angenrheidiol dros gyfnod y
cyfyngiadau symud.
 
Gyda busnesau eraill dianghenraid ar fin ail-agor, mae’r sylw nawr yn troi at wneud tiroedd
y cyhoedd yn ddiogel, adennill hyder y cyhoedd i ddod nôl i’r stryd fawr a sicrhau fod ein
busnesau lleol a’r stryd fawr yn parhau i fod yn hyfyw.
 
Ymysg buddion eraill y cyfyngiadau symud yw’r ffaith ein bod yn teithio llai, yn lleihau ein ôl-
troed carbon ac yn gwella’r amgylchedd. Yn ei dro, rydym wedi cael mwy o amser i wneud
ymarfer corff a mwynhau cerdded a seiclo yn ein bröydd.
 
Wrth i ni ddechrau paratoi at ddyfodol diogel a chryf, dyma’r cyfle i edrych yn wahanol ar
bethau ac edrych o’r newydd ar ein mannau cyhoeddus.   Nawr yw’r cyfle i weithio mewn
partneriaeth i ddatblygu canol trefi ‘newydd’ – creu mannau agored iach a dynamig a
chymunedau hapus a chryf.

Pam?
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Amgylchedd diogel

Rhaid i’r cyhoedd a pherchnogion busnesau deimlo a bod yn ddiogel o fewn eu
hamgylchedd.  Dyma’r brif flaenoriaeth.   Nid mater hawdd a chyflym fydd gwella o’r
argyfwng Covid-19.   Bydd cadw pellter cymdeithasol a mesurau diogelu personol yma am
gryn amser.
 
Gyda hyn mewn golwg, rhaid i ni gynllunio i gefnogi busnesau Powys #PrynuLleolPowys a
chreu trefi diogel a chryf.
 
Gyda chefnogaeth a chymorth ariannol gan Lywodraeth Cymru, bydd Cyngor Sir Powys yn
gweithio gyda chynghorau tref a chymuned, busnesau lleol, siambrau masnach a thrigolion i
gynllunio a sefydlu mesurau pwrpasol i greu mannau cyhoeddus diogel i ddinasyddion allu
crwydro’n rhydd ac i fusnesau allu ail-agor a pharhau’n hyfyw.
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Teithio llesol

Yn ogystal ag agor llefydd yn ein trefi i fasnachu’n fwy diogel, ein nod hefyd yw meithrin
diwylliant o deithio llesol yn ein cymunedau.  Annog pobl i wneud teithiau byrrach ac i fynd
i’w trefi lleol ar droed neu ar feic.
  
Mae’r pandemig wedi dangos fod llai o draffig yn gyffredinol yn annog a/neu’n creu cyfle i
bobl deimlo’n hapusach i seiclo a cherdded yn lleol.
 
Trwy gyflwyno lonydd seiclo, ardaloedd i gerddwyr yn unig a sicrhau fod pobl yn gallu
cerdded a seiclo o gwmpas ein trefi’n ddiogel, mae’n rhoi’r hyder i bobl ddewis ffordd iach
o fyw ac i elwa o wella lles meddwl a chorfforol.
 
Mae mwy o deithio llesol ar draws y sir hefyd wedi lleihau ein ôl-troed carbon ar yr
amgylchedd.
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Bydd rhaid cael cydbwysedd bob tro rhwng llif traffig, parcio, diogelwch y cyhoedd a’r gallu
i fusnesau barhau’n hyfyw ym mhob tref.   Mae cynllun ffisegol ein hamgylcheddau mwy
trefol yn her ond gall hefyd arwain at gyfleoedd cyffrous… os bydd trefi a chymunedau’n
fodlon eu croesawu.
 
Mae’n wir fod nifer o fusnesau hanfodol wedi llwyddo i barhau ar agor trwy gydol y
pandemig, ac wedi gallu gwasanaethu eu cymunedau lleol yn dda trwy gyflwyno mesurau
diogelwch.  Fodd bynnag, wrth i fwy o siopau a busnesau (pawb yn fuan gobeithio) ail-agor
i gwsmeriaid, mae’n anoddach cadw at y mesurau diogelwch hynny.
 
Rydym wedi ymrwymo i sicrhau fod pob busnes sy’n fodlon ac yn gallu agor, yn derbyn y
gefnogaeth angenrheidiol i sicrhau fod eu staff a’u cwsmeriaid yn ddiogel a’u bod yn cael y
cyfle i ddechrau masnachu.
 
Trwy weithio gyda busnesau a chynghorau tref a chymuned, y nod yw creu lle i bobl
fwynhau, a gwella’r profiad masnachu a chymdeithasu i siopwyr ac i annog ymwelwyr i aros
yn hirach yn ein trefi hanesyddol unigryw a gwahanol.
 
Ein nod yw helpu i greu canol trefi ‘gwyrdd’, croesawgar, cryf a llewyrchus a fydd yn ei dro,
yn arwain at gymunedau hapus a chryf.

Cefnogi’r stryd fawr leol
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Bydd pob tref yn wahanol a bydd pob cynllun gwaith yn un pwrpasol i wneud yn fawr o
gryfderau’r ardal ac anghenion busnesau.  Y nod yw gwella’r profiad o ganol y dref a rhoi
mwy o lais i siopwyr a busnesau ar y stryd fawr.
 
Mewn mannau lle bydd yn bosibl addasu’r ffyrdd i gerddwyr yn unig, bydd cyfle i osod
dodrefn ar y stryd, creu llefydd bwyta yn yr awyr agored a mannau cymdeithasu i gaffis,
bwytai a thafarndai.     Bydd modd rhoi trwyddedau i fannau cyhoeddus newydd a neilltuo
llefydd eraill i bobl allu cwrdd yn ddiogel a mwynhau bywyd cymunedol.
 
Lle bydd angen lle ychwanegol pwrpasol i hwyluso ciwio a mannau pasio diogel i siopwyr,
bydd modd gosod dodrefn stryd, seddi a phlanhigion i wella golwg y lle.
 
Dychmygwch gaffis stryd metropolitanaidd, mannau cosmopolitaidd ac artisan,
marchnadoedd awyr agored, masnachwyr annibynnol llewyrchus a mannau poblogaidd i
fwyta ac yfed ….. y cyfan â modiwlau cain, pwrpasol i hwyluso cymdeithasu diogel.  Byddem
yn annog ac yn croesawu cysyniadau a syniadau gan drefi a’u trigolion – eich llefydd chi yw’r
rhain wedi’r cyfan.
 
Bydd ail-greu ein trefi a meddwl o’r newydd fel hyn yn eu gwneud yn fwy deniadol ac yn
cynyddu nifer y siopwyr, trigolion, ymwelwyr a thwristiaid.   Yn ei dro, bydd yn arwain at
fannau bywiog a llewyrchus i wneud busnesau ac i gymdeithasu.
 
Dyma’ch cyfle chi i groesawu’r cyfle hwn ac i wneud newidiadau go iawn i’r ffordd y caiff
canol trefi eu defnyddio – gan sicrhau y bydd nifer o fusnesau’n ffynnu a chreu cymunedau
iach.

Sut allai canol ein trefi edrych yn y dyfodol?
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Mae unrhyw beth yn bosibl.   Gyda chefnogaeth cynghorau trefi a chymuned, busnesau a
thrigolion, mae’r cyngor yn barod i ystyried unrhyw opsiwn.  Ein prif flaenoriaeth yw gwneud
canol trefi’n ddiogel a helpu busnesau i ail-agor a ffynnu.
 
Trwy groesawu’r cyfleoedd a ddeilliodd o’r amgylchiadau eithriadol hyn, dyma’n cyfle ni i
greu mannau cyhoeddus cyffrous a chymunedol er budd pawb.
 
Dyma enghraifft o’r hyn a grëwyd mewn mannau eraill:

Beth sy’n bosibl?
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