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Cyfeiriaf at ran 2 o'r ddeiseb a gafodd ei chyflwyno i'r Cyngor.
Byddwch chi eisoes yn gwybod bod y Cabinet wedi cymeradwyo Strategaeth Adfywio
Canol Tref Porth yn 2019. Yn rhan o'r strategaeth yma, mae'r Cynllun Gweithredu'n
pennu amcan i ailddatblygu adeiladau yn y dref sydd ddim yn cael eu defnyddio
ddigon, sy'n wag neu sydd wedi dadfeilio i greu tai, swyddfeydd a safleoedd
manwerthu modern. Er bod hyn yn amcan tymor canolig, mae'r Cyngor eisoes wedi
dechrau mynd i'r afael â'r mater drwy ystod o ymyraethau.
Mae'r Cyngor yn gweithio'n agos gyda Llywodraeth Cymru i fanteisio ar grantiau Creu
Lleoedd, cynllun ariannu sy'n rhan o'i rhaglen Trawsnewid Trefi. Mae hyn wedi arwain
at drawsnewid adeilad gwag, adfeiliedig 38 Stryd Hannah, sydd bellach yn cynnig
swyddfeydd modern o ansawdd uchel. Y bwriad yw cynnig desgiau a chyfleusterau
hyblyg i fusnesau bach.
Serch hynny, mae'r Cyngor yn parhau i drafod cyfleoedd i fanteisio ar gyllid o'r fath
gyda pherchnogion eiddo preifat y dref. Mae Grant Cynnal Canol Trefi hefyd ar waith
i annog busnesau i sicrhau bod gyda nhw bresenoldeb deniadol a thaclus yn y dref.
Mae'r grant yma'n parhau i fod ar gael i berchnogion busnes.
Yn ogystal â'r hyn sydd wedi'i nodi mewn perthynas â'r eiddo uchod, mae modd i mi
gadarnhau bod Hysbysiad Adran 215 (Cynnal a Chadw Tir) wedi'i gyflwyno i
berchennog hen Neuadd Bingo Top Ten Bingo. Mae'r hysbysiad yma'n gofyn iddo
gyflawni sawl gwelliant i'r adeilad.
Trosodd…

Rhaid cydymffurfio â'r hysbysiad erbyn 15 Mehefin. Bydd modd bwrw ymlaen â’r
broses o geisio erlyniad os nad yw'r gwaith yn cael ei gynnal erbyn y dyddiad
cydymffurfio.
Ynghyd â phwerau gorfodi'r Cyngor, a gan ddibynnu ar natur y cynigion, mae'r Cyngor
yn hapus i drafod cyfleoedd i fanteisio ar grant Creu Lleoedd â pherchnogion eiddo
preifat a sicrhau bod adeiladau'n cael eu defnyddio unwaith eto.
Hyderaf fod yr uchod o gymorth i chi a gofynnaf i chi rannu’r ymateb yma gyda'ch cydddeisebwyr, a chithau'n brif ddeisebydd.
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