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Annwyl David 
 
Diolch ichi am eich llythyr dyddiedig 23 Mawrth ynghylch Deiseb P-05-824: Ffordd Osgoi 
Derwen Brimmon y Drenewydd.  
 
Rwy'n cydnabod yn llwyr ddiddordeb positif y cyhoedd yn y Dderwen Brimmon yn sgil holl 
waith caled y deisebwyr sef Mervyn Lloyd Jones a Rob McBride. Hoffwn eu llongyfarch ar 
ennill gwobr Coeden y Flwyddyn yng Nghymru a'r DU a hefyd ar ddod yn ail yng 
nghystadleuaeth Coeden y Flwyddyn Ewrop yn 2017.  
 
Ar ôl ystyried yn ofalus y cais i ailenwi Ffordd Osgoi'r Drenewydd, fodd bynnag, nid wyf o'r 
farn mai galw'r Ffordd Osgoi yn 'Ffordd Osgoi Derwen Brimmon y Drenewydd' fyddai'r ffordd 
fwyaf priodol o gydnabod y goeden.  
 
Rwyf hefyd yn ymwybodol fod sawl cais arall i ailenwi'r ffordd osgoi wedi'u cyflwyno er 
mwyn hyrwyddo a chydnabod hanes y Drenewydd. O'r herwydd, ni fydd yr enw 'Ffordd 
Osgoi'r Drenewydd' yn newid ond hoffwn annog Cyngor Tref y Drenewydd i ymgynghori â 
phobl leol ynghylch yr hyn yr hoffent ei gynnig er mwyn hyrwyddo ardal y Drenewydd. 
Rydym eisoes wedi ymgynghori'n llwyddiannus ac wedi cymeradwyo'r arwyddion i dwristiaid 
ar y ffordd osgoi ar y cyd â'r Cyngor Tref. Credwn fod hyn yn gyfle ychwanegol i gydnabod 
diddordeb neu hanes lleol. Gallai'r opsiynau gynnwys enwi cyffyrdd ar hyd y ffordd osgoi 
neu ddarparu byrddau gwybodaeth yn y cilfannau sy'n rhan o'r ffordd osgoi.  
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Gallaf ystyried y mater ymhellach unwaith y bydd gennyf restr o opsiynau a ffefrir y mae 
pobl leol wedi cael cyfle i fynegi barn yn eu cylch.  
 
Yn gywir 
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