
Lleisio eich barn 
Cerdyn sylwadau Llynnoedd Hendre Caerdydd a Pharcffordd Caerdydd  
20 Tachwedd - 18 Rhagfyr 2019

Mae’r holl wybodaeth ar ein gwefan lle y  
gallwch gwblhau cerdyn sylwadau ar-lein hefyd: 
www.llynnoeddhendrecaerdydd.com

Gwasanaethir gan Parcffordd Caerdydd
Served by Cardiff Parkway



Lleisio eich barn 
Diolch am roi o’ch amser i gwblhau ein cerdyn sylwadau. Hoffem 
glywed eich barn am ein cynigion ar gyfer Llynnoedd Hendre a 
gorsaf Parcffordd Caerdydd. Mae eich adborth yn bwysig i ni. 

Mae’r holl wybodaeth ar ein gwefan lle y gallwch gwblhau cerdyn sylwadau 
ar-lein: www.llynnoeddhendrecaerdydd.com

Y dyddiad cau ar gyfer rhoi adborth yw dydd Mercher 18 Rhagfyr. 
Ni chaiff eich manylion eu rhannu ag unrhyw drydydd partïon y tu allan i dîm y prosiect a dim ond 
at ddibenion prosiectau Llynnoedd Hendre Caerdydd a Pharcffordd Caerdydd y cânt eu defnyddio. I 
gael rhagor o wybodaeth am sut y byddwn yn defnyddio eich data, darllenwch ein polisi preifatrwydd 
ar ein gwefan. 

Enw: 

Cyfeiriad  
e-bost:

Cod post:

Ydych chi’n ymateb ar ran 
sefydliad? 

Ie Na

Os oes, pa sefydliad?  

1.  Beth sy’n eich diddori chi am ein cynigion ar gyfer Llynnoedd Hendre 
Caerdydd a gorsaf drenau Parcffordd Caerdydd? Ticiwch bob un sy’n 
berthnasol. 

 Cysylltiadau trafnidiaeth gyhoeddus gwell

 Mynediad i orsaf drenau

 Cyfleusterau parcio ceir mewn gorsaf 

 Swyddi a buddsoddiad newydd i’r economi leol

 Gofod swyddfa masnachol yn y datblygiad  

  Darparu man cyhoeddus, gan gynnwys mynediad gwell  
i Barc Llyn Hendre 

£



2. Nodwch unrhyw sylwadau i ategu eich ateb i gwestiwn 1. 

 

3.  Sut y gallai’r datblygiad wella ansawdd bywyd a/neu greu cyfleoedd i 
bobl sy’n byw ac yn gweithio yn yr ardal yn eich barn chi? 

4.  Pa mor aml y byddech chi’n defnyddio gorsaf newydd  
Parcffordd Caerdydd? 

 
5.  A fyddech chi’n fwy bodlon i ddefnyddio’r trên pe baech yn gallu ei 

gyrraedd drwy’r dulliau canlynol? 

6.   A oes unrhyw beth yr hoffech chi i ni ei ystyried yn ein cynigion  
ar gyfer Llynnoedd Hendre Caerdydd? 

Drwy’r amser Yn rheolaidd Weithiau Byth

Cerdded yno 
mewn 10 munud

Cerdded yno 
mewn 20 munud

Dal y bws  
(bob 15 munud) 

Dal y bws  
(bob 30 munud)

Beicio Beic trydan Gyrru Tacsi



Gallwch adael eich cerdyn sylwadau gyda ni yn y blwch adborth ei anfon 
dros e-bost i communityrelations@cardiffhendrelakes.com neu ei anfon i’n 
cyfeiriad RHADBOST. Rhowch y cerdyn sylwadau mewn amlen, heb stamp 
a’i anfon i: FREEPOST HENDRE LAKES (rhaid ysgrifennu’r cyfeiriad mewn 
priflythrennau).  

Mae’r holl wybodaeth ar ein gwefan lle y gallwch gwblhau cerdyn sylwadau 
ar-lein hefyd: www.llynnoeddhendrecaerdydd.com

Y dyddiad cau ar gyfer rhoi adborth yw dydd Mercher 18 Rhagfyr. 

7.  Fel rhan o’r cynigion, mae cyfle i greu amgylchedd atyniadol i bobl ei 
fwynhau. Beth hoffech chi ei weld yno?   

8. A oes unrhyw beth arall yr hoffech chi i ni ei ystyried? 

Sut i roi adborth 

   0800 464 0850 
  communityrelations@cardiffhendrelakes.com 
  FREEPOST HENDRE LAKES  
  www.llynnoeddhendrecaerdydd.com


