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Senario Stryd

Rydym yn colli llawer o le ar
ein palmentydd yn sgil coed 
pherthi sydd wedi gordyfu.
Gan fod y rhain yn rhwystro
ein golwg heibio iddynt,
mae’n gallu bod yn anoddach
croesi'r strydoedd.

Rhwystrau
Mae rhwystrau yn nodweddion
sy'n creu troeon mewn ffyrdd
er mwyn arafu'r traffig.

Yn aml, dim ond tarmac a
chyrbau yw rhwystrau, ond 
gellir creu rhwystrau eraill
mewn strydoedd  e.e. gan
ddefnyddio tybiau planhigion, 
coed neu waith celf, neu hyd 
yn oed lleoedd parcio wedi’u
marcio.

Gostwng cyflymder
Mae gostwng cyflymder yn
ffordd effeithiol o fynd i'r
afael â materion fel cyflymder
a lefelau traffig uchel.

Gall gostwng y terfyn
cyflymder i 20mya y tu alla
 i ysgolion sicrhau 
amgylchedd mwy diogel a 
phleserus.

Mae hyn yn effeithio'n
weledol ar y strydoedd 
20mya, gan y byddant yn 
cynnwys arwyddion ar bolion
lampau ac wedi’u paentio ar
y stryd. Mae ugain yn ddigon! 

Meinciau a chadeiriau
Nid pawb sy'n hoffi meinciau
neu gadeiriau oherwydd pryder
eu bod yn denu ymddygiad
gwrthgymdeithasol. Ond, gall
meinciau wedi eu gosod yn y
mannau cywir beri i strydoedd
deimlo'n fwy diogel am eu bod
yn annog mwy o bobl i fod ar y
strydoedd ac yn 'cadw golwg' ar
eu hardal.

Mae meinciau yn ddefnyddiol
iawn os ydych am ddarparu
mannau i bobl aros a gorffwyso.

Gwaith celf
Mae gwaith celf yn ffordd wych
o gyfleu'r neges fod y stryd hon
yn wahanol, "mae'r stryd hon yn
golygu rhywbeth i bobl leol".

Gellir defnyddio gwaith celf i
gael pobl o bob oed i
ymddiddori ac ymfalchïo yn eu 
strydoedd, yn arbennig os mai
nhw greodd y gwaith celf, a'i fod
yn adlewyrchu’r hyn y maen
nhw'n ei deimlo.

Lonydd beiciau
Mae lonydd beiciau yn gwahanu
pobl sy'n beicio oddi wrth draffig
modur. Gallant ddarparu ffyrdd
mwy diogel i deithio, beth
bynnag fo'r modd teithio.

Gall lonydd beicio hefyd
olygu gwahanu ffisegol ar
ffurf lonydd beic ar wahân ar
y stryd. Mae hyn yn rhoi rhwystr
ffisegol rhwng beiciau, traffig
ffyrdd o bob math, a cherddwyr
ar balmentydd.
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Paent a thermoplastigau
Mae’r rhain yn ffordd wych o
ychwanegu lliw i stryd, neu roi
blaenoriaeth i fannau lle mae
pobl eisiau chwarae neu groesi'r
ffyrdd.

Gall peri i stryd deimlo fel man
gwahanol beri i gerbydau arafu
eu cyflymder.

Toddir thermoplastigau ar
arwynebeddau strydoedd a gellir
eu defnyddio fel paent, gan
gynnwys creu patrymau
manylach a defnydd o liwiau

Rhwystrau ymwthiol
Yn syml, pethau sy'n ymwthio i'r
strydoedd ydi'r rhain. Fe'u
defnyddir yn aml i greu gofodau
diogel i'w croesi rhwng ceir sydd
wedi eu parcio lle gall pobl, yn
arbennig plant, weld beth sy'n
digwydd cyn iddynt groesi.

Yn arferol bydd bolardiau ar
rwystrau ymwthiol i atal ceir
rhag parcio arnynt.

Cau’r stryd dros dro
Mae cau’r stryd dros dro yn
golygu cau'r strydoedd y tu
allan i’r ysgol ar ddechrau a
diwedd y diwrnod ysgol.

Dathlwch strydoedd diogel a
hyrwyddwch ffyrdd o fyw mwy
iachus ymysg eich ffrindiau
drwy gau'r stryd. Gall hefyd
leddfu tagfeydd traffig, gwella
ansawdd yr aer a helpu i leddfu
pryderon am ddiogelwch ar y
ffyrdd yn ystod adegau danfon
plant.

Croesfan
Gofod penodol yw croesfan
sy’n sicrhau y gall cerddwyr,
beicwyr, pobl sy’n gwthio
coetsis plant, a defnyddwyr
cadeiriau olwyn oll groesi'r
ffordd yn ddiogel.

Gall ychwanegu croesfan
gerllaw neu y tu allan i'ch
ysgol fod yn ffordd effeithiol
i'ch helpu i deithio'n llesol i'r
ysgol. Gall croesfan greu
man diogel i groesi ac i arafu
traffig. Ceir amryw o
groesfannau: sebra,
goleuadau/arwyddion traffig,
neu fyrddau wedi eu codi.

Tybiau plannu a choed
Gellir defnyddio'r rhain i
ychwanegu lliw a rhoi 
ymdeimlad naturiol a
'pherchnogaeth' leol i’r stryd.
Gellir eu defnyddio i greu
strydoedd mwy diddorol drwy
eu gosod mewn ffordd sy’n
rhannu gofodau mawr yn llai.

Gellir defnyddio planwyr hefyd
i leddfu traffig os gosodir nhw
ar strydoedd neu gerllaw
strydoedd. Bydd hyn yn rhwystro
gyrwyr rhag gweld mor bell,
neu, gellir eu defnyddio i greu
rhwystrau y mae'n rhaid gyrru
o'u cwmpas.

Parcio a cherdded
Mae cynllun parcio a cherdded
yn defnyddio ardaloedd parcio
sydd wedi eu lleoli bellter
cerdded 5–10 munud o'r
ysgol, wedi’u bwriadu ar gyfer
rhieni a disgyblion sy'n methu
cerdded yr holl daith.

Mae'n helpu i leihau traffig o
gwmpas clwydi'r ysgol, yn
annog ymarfer corff ac yn
helpu i gynnwys disgyblion
sy'n byw yn rhy bell i deithio'n
llesol yr holl bellter i'r ysgol.
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