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Dyma’r cynllun gweithredu cymdogaeth i ardal yr Ystâdau Canolog
yn y Barri.
Mae hyn yn cynnwys Williams Crescent, Owens Close, Irving Place a
strydoedd o amgylch.
Mae’r Ystâdau Canolog wedi eu lleoli yn ward Buttrills yn y Barri,
Bro Morgannwg. Mae ward Buttrills yng nghanol y Barri ac mae ei
hymylon mwyaf gogleddol yn nio ag ardal Buttrills. Mae’r Ystâdau
Canolog yn elwa o fod yn agos at gaeau chwarae Buttrills, tafarn
y Cherry Orchard a’r euadd Go a. Mae hefyd yn cynnwys Ysgol
Gynradd Gladstone.

Ffeil ffeithiau cymdogaeth
• Mehe n Mae , o o l yn yw yn yr Ystâdau Canolog
• Mae gan yr ardal ddos arthiad trefol gwledig o dinas a thref
ddinesig

• Y Bwrdd Iechyd Lleol yw Prifysgol Caerdydd a’r Fro.
• Yr Ardal Heddlu yw Heddlu e Cymru.
• Yr Awdurdod ân ac Achu yw Awdurdod ân ac Achu e Cymru
Mae o eiddo sy’n erthyn i’r Cyngor yn yr ardal, eiddo
lesddaliadol a gare .
Mae o dai, o atiau ac yngalo, a o fyngalos i o l h n.
Mae’r eiddo o fath adeiladu traddodiadol ac fe’u hadeiladwyd rhwng
oddeutu .

Cynllun Gweithredu Cymdogaeth

I ardal yr YstâdauCanolog
CYNLLUNGWEITHREDUCYMD

OGAETH
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Mae’r Cynllun Cymdogaeth hwn yn nodi ystod o
aenoriaethau lleol enodol sy’n wysig i o l sy’n
yw ar yr ystâd. Mae’r Cynllun yn ystyried ystod eang
o wy odaeth gan gynnwys canlyniadau ymgynghori â
hreswylwyr canlyniadau’r arolwg oddhad tenantiaid
ar raddfa fawr data economaidd gymdeithasol gan
gynnwys iechyd cy ogaeth a thlodi ynghyd â themâu
cylchol a nodwyd gan sta . Gyda’i gilydd mae’r
wy odaeth hon yn ur o’r laenoriaethau sy’n e eithio
ar fywydau o l gan gynnwys materion amgylcheddol
hyrwyddo cymunedau gweithredol ac ymdrin â throsedd
a diogelwch.
odir nifer o gamau sy’n ymdrin â’r materion laenoriaeth ar

yr ystâd, a ydd y rhain yn cael eu cy awni dros yr ychydig
ynyddoedd nesaf er mwyn gwella’r gymdogaeth a gwneud
gwahaniaeth i fywydau tenantiaid.

Cynllun Gweithredu Cymdogaeth

BethywCynllun
Gweithredu
Cymdogaeth?
Beth yw
ei nodau?
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Gwy odaeth allweddol i’r gymuned
Diogelwch
cymunedol

oedd o denantiaid yn fodlon â’r trefniadau ar gyfer delio ag ymddygiad
gwrthgymdeithasol, sydd ychydig yn is na chyfartaledd y Fro o .
id oedd cymdogion swnllyd yn achosi ryder mawr yn yr ardal gyda dim ond
yn nodi od hon fel ro lem, o’i gymharu â chyfartaledd y Fro o .

id oedd defnyddio cy uriau yn cael ei ystyried yn fater o wys yn yr ardal,
gydag o denantiaid yn gweld hyn fel ryder, o’i gymharu â chyfartaledd y
Fro o .
Mewn arolwg tenantiaid diweddar, nododd o’r tenantiaid sy’n yw yn yr
ardal eu od yn teimlo’n ddiogel iawn.

Cyswllt â
chwsmeriaid

ywedodd o’r reswylwyr fod sta yn arod i hel u a theimlai od
sta yn gallu delio â’u hymholiad yn gy ym ac yn e eithiol
oedd o denantiaid o’r farn ei od hi’n hawdd cysylltu â’r erson iawn sy’n
unol â chyfartaledd y Fro o .
Cadarnhaodd o denantiaid eu od yn adna od y m Cymdogaeth sy’n
gyfrifol am yr ardal.

Galw am
gartre

Mae galw da am gartre yn yr ardal hon gyda ymgeisydd ar gyfartaledd yn
cynnig am eiddo an fyddant yn cael eu hys yse u ar gyfer eu hail osod.
“Mae’n ardal dawel iawn”
“Ardal dawel a herthynas dda gyda fy nghymdogion yn yr ardal”

Mynediad at
wasanaethau

Mae gan o l yn y gymdogaeth fynediad da at sio au a gwasanaethau. Mae
gwasanaethau ws da sy’n golygu y gall tenantiaid fynd i mewn i ganol tref Y
Barri neu ymweld ag archfarchnadoedd yn hawdd.

l ddyledion
rhent

ywed o denantiaid yr ystâd fod eu rhent yn cynrychioli gwerth am arian.
Mae o denantiaid mewn l ddyledion rhent sy’n unol â’r cyfartaledd ar
draws y Fro o , fodd ynnagmae cyfran uchel o’r tenantiaid yn der yn
Budd dal ai neu Gredyd Cynhwysol i hel u i dalu eu costau tai.

Atgyweirio Yr amser aros ar gyfartaledd am atgyweiriadau oedd diwrnod.
oedd o denantiaid yr ystâd yn fodlon â’r gwasanaeth atgyweirio ac
roedd yn teimlo od atgyweiriadau’n cael eu gwneud yn gy ym.

Cy ogaeth Mae gan y gymdogaeth lefelau uwch o gy ogaeth o’i gymharu â
chymdogaethau eraill yn Y Barri.

Incwm yr
aelwyd

Mae gan y gymdogaeth rai ro lemau gyda lefelau incwm teulu o’i gymharu
â chymdogaethau eraill yn y Fro. engys hyn y gallai rhai teuluoedd ddioddef
e eithiau amddifadedd a chael ro lem cael dau en llinyn ynghyd.
Mae o denantiaid wedi clywed amGredyd Cynhwysol ond nid ydynt yn
gwy od sut y ydd hyn yn e eithio arnynt.

Trosiant
eiddo

aeth eiddo yn wag y llynedd o’r stoc dai

Tenantiaid
gweithgar

id oes yrddau reswylwyr sefydledig sy’n cynrychioli uddiannau o l sy’n
yw yn yr ardal.

Cartre ’r ro
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Trosedd a
niwsans

Y rif droseddau yr adroddir amdanynt i’r Heddlu fesul o o l yw YGG
. , trais a throseddau rhywiol . , difrod troseddol . a yrgleriaeth . ac

maent i gyd yn uwch na chyfartaledd y Fro.

Iechyd a
llesiant

Mae iechyd o reswylwyr yn cyfyngu ar eu gweithgareddau o ddydd i
ddydd, ac mae hyn yn de yg i gyfartaledd y Fro.
Mae gan y gymdogaeth rai ro lemau gyda lefelau iechyd ac ana ledd o l
o gymharu â chymdogaethau te yg yn y Fro. Gallai hyn ddangos y gallai fod
mwy o o l na’r arferol gyda hro lemau symudedd o unmath neu’i gilydd,
a’u od angen rhywfaint o gymorth meddygol tymor hir yn eu cartre , ac
efallai eu od yn teimlo’n eithaf ynysig.
Yn ystod arolwg tenantiaid diweddar, amlygodd reswylwyr yr ho ent weld
mwy o gefnogaeth yn cael ei dar aru i o l agored i niwed sy’n yw yn yr
ardal fel laenoriaeth.

Po l ifanc Mae cyfran y o l ifanc sy’n yw yn yr ardal yn de yg i gyfartaledd y Fro ar
oddeutu . Fodd ynnag, ychydig o ddar ariaeth a wneir ar gyfer o l
ifanc trwy gly iau ieuenctid a grw iau cymdeithasol.

Addysg Mae lefelau cyrhaeddiad addysgol ymhlith y chwartel isaf o’u cymharu ag
ardaloedd eraill yn y Fro gyda sgoriau cyrhaeddiad cyfartalog yn is na’r
cyfartaledd yng nghyfnodau allweddol , a .
Hefyd ceir cyfraddau a senolde disgy lion uwch yn yr ardal na
chyfartaledd y Fro mewn ysgolion cynradd ac uwchradd.

Mannau
agored

Mae amrywiaeth o fannau agored y gallai’r gymuned eu defnyddio.

Graddfeydd
yr ystâd

Graddiad cy redinol yr ystâd yw . Ymhlith y materion sy’n codi dro ar l tro,
ceir ti io anghyfreithlon, s wriel a gwrychoedd sydd wedi gordyfu sy’n nio â
llwy rau ar draws yr ardal.

Gwy odaeth allweddol i’r gymuned arhad

Cynllun Gweithredu Cymdogaeth
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r od y dangosyddion yn dangos tueddiadau defnyddiol ac yn
dangos y ordd inni i’r cyfeiriad cywir, mae angen mwy o wy odaeth
leol arnom i adna od rhai o’r materion enodol y mae angen inni
ymdrin â hwy.
I gasglu’r wy odaeth hon, rydym wedi cynnal archwiliad cymdogaeth,
gan holi o l sy’n yw ac yn gweithio yma i nodi eth yw’r ro lemau
yn eu arn nhw.

Barn sylwadau reswylwyr
Mae’r ardal gyfan yn elwa o gymunedau
sefydledig a throsiant isel o eiddo.

Mae amlder o l yn symud i mewn ac allan
o’r gymdogaeth yn isel ac mae’n hawdd
gosod y mwyafrif o eiddo. Ardal y gare ys
ymddangosiad gwael, llawer o leoedd gwag
allwn ni wneud rhyw eth yn wahanol

Mae ymddangosiad yr ardal yn dda gyda
llawer o fannau cymunedol.

Mae arcio yn ro lem mewn rhai rhannau
o’r gymdogaeth yn ennaf oherwydd lled
rhai yrdd a’r di yg lle sydd ar gael. Hefyd
mae llawer o fannau arcio arwyne solet
nad ydynt yn cael eu defnyddio i’w llawn
otensial ac sy’n gallu denu o l ifanc a
thi io anghyfreithlon.

Mae ymddangosiad cy redinol eiddo yn
yr ardal yn dda, gyda rhai gwelliannau
sylweddol yn ymddangosiad yr ystâd yn
dilyn y gwaith allanol a gw lhawyd yn
ddiweddar.

Hefyd, ceir rhai ro lemau gyda chy wr
gerddi a ensys mewn rhai ardaloedd
oherwydd cynnal a chadw a ensys gwael.

Cw lhawyd y gwaith WH ar yr holl eiddo
yn yr ardal ac maent mewn cy wr da iawn.

Hefyd, ceir rhai ro lemau gyda chy wr
gerddi a ensys mewn rhai ardaloedd
oherwydd cynnal a chadw a ensys gwael.

Mae’r t m Cymdogaeth yn siarad â
hreswylwyr yn rheolaidd ond ar hyn
o ryd nid ydynt yn gweithio gydag
unrhyw orymau reswylwyr na grw iau
ymgynghorol. eimlir od di yg cy eoedd i
gael mewn wn rheolaidd gan reswylwyr ar
draws y gymdogaeth gyfan.

id yw o l yn ein hadna od yn ddigon da
dim cyswllt cryf.

Angen gwy od mwy am ein tenantiaid
demogra eg.

Gwybodaeth leol:
Archwilio eich ystâd

Cartre ’r ro
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el rhan o’r archwiliad cymdogaeth gofynnwyd i
denantiaid nodi’r gwasanaethau wysicaf iddynt y tri
gwasanaeth uchaf yn yr ardal yw:
• Cyfathre u’n e eithiol â thenantiaid, gwrando ar awgrymiadau a
gweithredu ar y rhain

• Ansawdd cy redinol uchel y cartre
• ar aru rhent gwerth am arian

Pan ofynnwyd i’r tenantiaid eth oeddent yn ei deimlo
ddylai fod y laenoriaethau ar gyfer gwella amlygwyd y
canlynol:
• Adeiladu cysylltiadau cymunedol da
• ar aru cymorth i denantiaid agored i niwed sy’n yw yn yr ardal
• Ymdrin â hro lemau s wriel a thi io anghyfreithlon yn yr ardal

Cynllun Gweithredu Cymdogaeth
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Camau gweithredu
Beth? Pam? Pryd?
Environment issues
odi o siynau i leihau ro lemau

storio s wriel a’r e aith ar
ymddangosiad y gymdogaeth.

Gwella ymddangosiad y gymdogaeth. O fewn
mis

Ymgynghori â thenantiaid lleol i
ddat lygu cynllun adfywio ystadau
i wella diogelwch, gan gynnwys
goleuadau, teledu cylch cyfyng osi ,
ensio ay .

Gwella diogelwch cymunedol. O fewn
lynedd

Lleihau’r achosion o da u s wriel
achlysurol yn y gymdogaeth a lleihau
lefel aeddu c n mewn ardaloedd
cy redin.

Gwella ymddangosiad cy redinol y
gymdogaeth.
at lygu mannau gwyrdd a gwella’r
amgylchedd.

O fewn
mis

at lygu rhaglen wella ar gyfer y
sa eoedd gare ys i ddod â’r lle yn l i
ddefnydd.

Gwella ymddangosiad cy redinol y
gymdogaeth.
at lygu mannau gwyrdd a gwella’r
amgylchedd.
Gwella trefniadau arcio lleol.

O fewn
mis

Cynnal adolygiad o ddar ariaeth
cy eusterau chwarae lleol mewn
ymgynghoriad â hreswylwyr.

at lygu lleoedd chwarae diogel i lant
a ho l ifanc.
at lygu mannau gwyrdd a gwella’r
amgylchedd.
Gwella diogelwch cymunedol.
ar aru gweithgareddau cymunedol.

O fewn
mis

Gweithio gyda’n Hadran Barciau
i adolygu gwasanaethau torri
gwair i weld sut y gallwn ddar aru
gwasanaeth mwy e eithiol wrth symud
ymlaen.

at lygu mannau gwyrdd a gwella’r
amgylchedd.

O fewn
mis

efydlu rhaglen ar gyfer gwella a rheoli
cy eusterau cymunedol yn yr ardal.

Gwella ymddangosiad cy redinol y
gymdogaeth
Gwella diogelwch cymunedol.

O fewn
mis

Gweithio gyda hreswylwyr a’r
Gwasanaethau Cymdogaeth i
ddat lygu ro ectau ar gyfer ymdrin
â s wriel a thi io anghyfreithlon yn yr
ardal.

Gwella ymddangosiad cy redinol y
gymdogaeth.

O fewn
mis

Cartre ’r ro
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Camau Gweithredu arhad
Beth? Pam? Pryd?
Trosedd a diogelwch
Cynyddu’r wyliadwriaeth segol
mewn mannau ro lemus ymddygiad
gwrthgymdeithasol YGG gan weithio
mewn artneriaeth â’r Heddlu a Bro
diogelach.

Ymdrin ag ymddygiad
gwrthgymdeithasol.
Gwella diogelwch cymunedol.
Gwella ansawdd ywyd cy redinol o l
sy’n yw yn yr ardaloedd hyn.
Adeiladu cymunedau diogel a
chydlynol.

O fewn
mis

Gweithio gyda’r Heddlu a Bro
diogelach ar wella diogelwch a
chynllun lismona mwy cy redinol
sy’n targedu defnyddio cy uriau
ac alcohol, troseddau cer ydau a
throsedd yn er yn grw iau agored i
niwed.

Ymdrin ag ymddygiad
gwrthgymdeithasol.
Gwella diogelwch cymunedol.
Gwella ansawdd ywyd cy redinol o l
sy’n yw yn yr ardaloedd hyn.
Adeiladu cymunedau diogel a
chydlynol.

O fewn
lynedd

Adeiladu rhwydwaith o hyrwyddwyr
tenantiaid a fydd yn gweithredu fel
“cymdogion da” i gefnogi o l sy’n yw
yn yr ardal leol ac adrodd am unrhyw
ryderon i’r m Cymdogaeth neu
PC O’s fel y o’n riodol.

Ymdrin ag ymddygiad
gwrthgymdeithasol.
Gwella diogelwch cymunedol.
Adeiladu cymunedau diogel a
chydlynol.

O fewn
mis

I drefnu mwy o deithiau cerdded gyda
PC O i wella diogelwch cymunedol.

Gwella ymgysylltu â thenantiaid.
Adeiladu ymgysylltu cymunedol.
Mynd i’r afael ag YGG ac ymdrin â
s wriel neu di io anghyfreithlon.

O fewn
mis

Cymunedau gweithgar
Hyrwyddo ancio amser a chynyddu
nifer oriau gwirfoddoli tenantiaid.

at lygu cysylltiadau cymunedol
da. ar aru mwy o weithgareddau
cymunedol.
at lygu mannau gwyrdd a gwella’r
amgylchedd.
Cefnogaeth gyda chy ogaeth a
hy orddiant.

O fewn
mis

Adolygu cy eusterau a
gweithgareddau cymunedol cyfredol
yn yr ardal a gweld sut y gallwn
ddat lygu cy eoedd yn y dyfodol.

Gwella gwasanaethau lleol.
Adeiladu ymgysylltu cymunedol.
ar aru gweithgareddau cymunedol.
Gwella iechyd a llesiant.
Gwella diogelwch cymunedol.

O fewn
mis

Cynllun Gweithredu Cymdogaeth
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Beth? Pam? Pryd?
Hyrwyddo gwasanaethau cy ogaeth a
hy orddiant yn yr ardal, gan gynnwys
danfon ta enni i eiddo, cynnal
sesiynau lasu a hro ectau wedi’u
targedu i gynyddu ymgysylltiad.

ar aru cefnogaeth cy ogaeth a
hy orddiant.
Adeiladu tenantiaethau cynaliadwy.
Gwella iechyd a llesiant.
ar aru gweithgareddau cymunedol.
Adeiladu cymunedau cryf a chydlynol.

O fewn
mis

efnyddio Bancio Amser, recriwtio
hyrwyddwyr cymunedol a loc i
hyrwyddo’r ardal leol a chroesawu
tenantiaid newydd wrth symud i mewn.

Cefnogaeth gyda chy ogaeth a
hy orddiant. Cynyddu ymgysylltiad
cymunedol.
Adeiladu tenantiaethau cynaliadwy.
Adeiladu cymunedau cryf a chydlynol.

O fewn
mis

Gweithio gyda Buddsoddiad
Cymunedol i ystyried uddion
sicrhau cyllid i ddat lygu cer yd
cymunedol, de yg i , i
redeg gweithgareddau cymunedol,
gan gynnwys gwasanaethau
cynhwysiant digidol symudol.

Adeiladu cysylltiadau cymunedol cryf.
ar aru gweithgareddau yn y
gymuned.
Cynyddu’r cynnig digidol i denantiaid.

O fewn
lynedd

Cynnal nifer o sesiynau cyngor
ariannol a sesiynau Credyd Cynhwysol
yn yr ardal i sicrhau od gan
denantiaid fynediad at gyngor riodol.

ar aru cyngor ariannol
a gwasanaethau cymorth i
denantiaethau.
Adeiladu tenantiaethau cynaliadwy.

O fewn
mis

Camau Gweithredu arhad

Cartre ’r ro



Sut i gysylltu â ni:
Dros y n:
01446 700111
Drwy e ost:
housingmanagementteam romorgannwg.gov.u
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Yn ysgrifenedig:
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Drwy’r we:
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Yn ersonol:
er ynfa ai, wyddfeydd inesig, Heol Holltwn,
Y Barri
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